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Sammanfattning 

Andelen människor som flyttar till städer ökar, vilket gör att det blir allt mer konkurrens om markytan. 

För att skapa fler bostäder tas mark i anspråk som tidigare haft andra syften eller bestått av naturliga 

grönytor. När växtlighet prioriteras bort minskar ekosystemtjänster som har förmåga att rena stadsluften. 

Denna studie baseras på Stockholm, där den regionala översiktsplaneringen åsyftar att staden ska 

förtätas för att skapa mer centrala bostäder. Att stadsluften är förorenad är ett generellt problem som 

utsätter invånare för hälsorisker.   

  

Detta är en fallstudie som granskar hur luftföroreningar uppmärksammas när nya bostadsprojekt är 

planerade att etableras. Fem fall har valts ut nära en hårt trafikerad Europaväg, för att undersöka hur 

luftkvaliteter beaktats i planprocesserna. Dokument har granskats och berörda aktörer har intervjuats. 

Riskerna med luftföroreningar omnämns ytterst lite i vissa fall, medan de anses som betydande 

miljöpåverkan i andra. Detta har lett till att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) krävts vid vissa 

bostadsprojekt men inte i andra, trots att liknande eller högre nivåer av luftföroreningar eller 

fordonsmängd uppmätts eller beräknats vid projekten som uppmärksammat aspekten minst. Resultaten i 

fallstudien belyser den varierande förekomsten av omnämnandet om luftföroreningar och därmed risker 

för människors hälsa i de olika bostadsprojekten.  

 

 

Nyckelord: luftkvalitet, städer, trafik, ekosystemtjänster, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
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Consideration of health risks from air pollution when new 

housing are being located in Stockholm  

– A case study of five projects nearby the main road Essingeleden 

 

 

Abstract 

The numbers of people that are living in cities are expanding. That means an arising competition of the 

ground surface. To create enough homes areas that earlier was filled with natural green spaces are 

sometimes becoming mobilized. Green space’s that seems to clean the air becomes rarer. This study is 

based on the city of Stockholm that is planned to expand more towards the central parts of the city. The 

city air is as in many other cities polluted and citizens are exposed to health risks.   

 

This is a case study that examines how air pollution is being noticed in new residential projects. Five 

projects located close to a heavy traffic road have been chosen. Documents have been surveyed and 

relevant stakeholders have been interviewed in reason to find out how air quality is being observed. The 

different concerns regarding air quality has lead to decisions that environmental impact assessment 

(EIA) has being required in some cases, but not in others. Thus the levels of air quality or traffic density 

have approximately been the same or sometimes even higher in the cases that mentioned air quality 

least. This case study highlights the varied mention about air pollution and thereby the risks for human 

health in the studied projects.  

 

 

Key words: air quality, cities, traffic, ecosystem services, environmental impact assessment (EIA
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Redogörelse av förkortningar 

 
LKF = Luftkvalitetsförordningen 

LVF = luftvårdsförbundet 

MB = Miljöbalken  

MKB = Miljökonsekvensbeskrivning 

MKM = Miljökvalitetsmål 

MKN = Miljökvalitetsnormer 

NO₂ = Kvävedioxider 

PBL = Plan- och bygglagen 

PM10 = massan partiklar med aerodynamisk diameter på mindre än 10 µg/ m³ luft 

PM2,5 = massan partiklar med aerodynamisk diameter på mindre än 2,5 µg/ m³ luft 

µg = Mikrogram 

ÖP = Översiktsplan 

ÅDT = Årsmedeldygnstrafik 

ÅMD = Årsmedeldygn 

ÅMV = Årsmedelvärde
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1. Inledning 

Luftföroreningar är ett miljöproblem som kan medföra allvarliga hälsoproblem för människor. Genom 

att förbättra luftkvaliteter kan andelen som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer, kroniska 

och tillfälliga andningsbesvär minskas drastiskt. Under 2012 påstod Världshälsoorganisationen (WHO) 

att 3,7 miljoner människor världen över dog i förtid på grund av just dålig utomhus luft. Ungefär 88 

procent av dessa dödsfall skedde i låg- och medelinkomstländer (WHO, 2014). Trots att luftföroreningar 

är ett mindre problem i Europa, är det fortfarande ett allvarligt hälsoproblem. Nästan hälften av 

européerna lever i områden där luftkvaliteterna överstiger de satta miljökvalitetsnormerna. I Sverige 

uppskattas 10 000-tals personer vara bosatta på platser där normerna överstigs. (Lerman & Hedlund 

2013, s. 15)  

 

Luftkvaliteten i Stockholms län har förbättrats under de senaste 50 åren (Georgelis et al. 2013, s. 24), 

men det betyder inte att luftkvaliteten i Stockholm i dag är hälsosam. Undersökningar som gjorts i 

Stockholm visar på luftkvaliteters samband med bland annat försämrad lungfunktion, astmasymptom 

och för tidig död. (Bellander et al. s. 2) Föroreningars förekomster i luften är båda naturliga och 

antropogena. I Stockholms län är fordonstrafik den största orsaken till lokala föroreningar, där slitage på 

däck och vägbanor samt avgaser är källorna. Andra anledningar till att halterna ofta är förhöjda i 

tätbebyggda områden är uppvärmning av bostäder, industriella verksamheter och produktion av energi. 

(Georgelis et al. 2013, s. 24) Förutom lokala luftföroreningar påverkas även människor av långväga 

föroreningar som transporteras längre sträckor beroende på väderförhållanden. En studie som gjorts i 

Stockholm visar att de långburna partiklarna i luften påverkar inte bara luftvägssjukdomar utan även 

hjärtsjukdomar. (Bellander et al. s. 2-3) Partiklar anses ge den mest allvarliga hälsoeffekten av 

luftföroreningar (Georgelis et al. 2013, s. 24).  

 

Människor i olika åldrar påverkas i skilda grader, barn har högre ämnesomsättning och större mängd luft 

passerar deras kroppar vilket gör att de utsätts för mer luftföroreningar än vuxna. Äldre människor är 

också mer känsliga för luftföroreningar vilket kan orsaka ökade risker för hjärtproblem. Men det är inte 

bara åldern, utan även det allmänna hälsotillståndet, som påverkar människors hälsa. Rökare, astmatiker 

och personer som lider av vissa allergier drabbas hårdare av luftföroreningar än genomsnittet. (Bellander 

et al. s. 4) Effekten av klimatförändringar beräknas leda till ökad temperatur och därmed svårigheter för 

känsligare grupper i samhället, såsom barn, äldre och sjuka. Känslighet för värmeböljor kan i 

kombination med höga luftföroreningar försvåra situationen ytterligare. Statistik visar att intensiva 
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värmeperioder har lett till markant ökad dödlighet i Stockholm, och långvariga värmeperioder ger allt 

värre konsekvenser. (Georgelis et al. 2013, s. 57)  

 

Stockholm stad står inför stora utmaningar då befolkningsantalet under de senaste åren har ökat med 

mer än 10 000 personer per år, och förväntas öka i samma takt fram till 2030. Redan 2024 förväntas 

invånarantalet i Stockholm uppgå till en miljon människor (Conciauro 2014, s. 6). Enligt den nyaste 

översiktsplanen för Stockholm ska stadens centrala delar stärkas, stadsdelar bindas samman, platser i 

ytterområdet ska göras mer attraktiva, samt att hela Stockholm ska bli mer levande. 

(Stadsbyggnadskontoret & Z:CO 2010, s. 33) Samtidigt som Stockholm fortsätter att växa sker det en 

demografisk ökning i hela regionen (ibid., s. 6), vilket kan antas medföra att allt fler människor kommer 

att färdas i och omkring staden. Vilka effekter detta kommer att leda till återstår att se.  För att klara 

bostadsberäkningarna i Stockholm är planerna att 140 000 bostäder ska skapas mellan år 2010 och 2030 

(Svensson et al. 2014. s. 5). I samband med budgeten 2013 skapades en produktionsplan som kallas 

Bostadspotential i Stockholm (BPS) som stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret 

och till viss del även miljöförvaltningen var med och lanserade (ibid., s. 4). En kartläggning har gjorts 

för att beräkna framtida bostadsbyggnation, och potentialen är att ungefär 150 000 bostäder ska kunna få 

plats att upprättas innan år 2030. Detta är dock en strategi som kommer innebära stora utbyggnader, ifall 

en mer försiktig utbyggnad tillämpas är bostadspotentialen 73 000. Utbyggnadsförslagen berör såväl 

centrala delar av Stockholm som närförorter. Exempelvis är det planerat att bygga ut Kungsholmen med 

ytterligare 5 300 bostäder och stadsdelen Hägersten-Liljeholmen med 20 700 bostäder. (ibid., s. 11-12).  

 

1. 2. Problemformulering 

I och med att Stockholms befolkning växer ökar behovet av bostäder. Om planerna sker i enlighet med 

översiktsplanen kommer staden byggas inåt, och förtätningar leda till att såväl gammal industrimark 

men även grönområden omvandlas till bostadsområden. (Stadsbyggnadskontoret & Z:CO 2010) 

Flertalet bostäder är planerade att lokaliseras nära den vältrafikerade Essingeleden (se resultat). I 

stadsmiljöer är det viktigt att bevara grönområden då grönska har många fördelar för människors hälsa. 

Växtlighet kan göra att bullernivåer minskar och att luftföroreningar binds till växtlighet och därmed gör 

luften hälsosammare att andas. (Boverket 2010a, s. 2) Luftproblemen i Stockholm är i dag så pass 

allvarliga att halter av kvävedioxider (NO₂) och partiklar (PM10) i luften överstiger EU:s 

miljökvalitetsnormer på flera platser. (Miljöförvaltningen 2014, s. 5) 
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Forskningsstudier visar på att luftföroreningar i städer ökar invånarnas risker att dö i förtid av sjukdomar 

kopplade till andningssvårigheter och hjärt- och kärlsjukdomar (Samet et al. 2000). Luftföroreningar 

beräknas som den mest väsentliga miljöorsaken till cancerdödsfall (IARC: WHO 2013). 

 

Tio procent av de 600 fall av lungcancer som uppstår per år i Stockholm beräknas ha koppling till 

utsläpp från biltrafik. När utländska studier appliceras på Stockholm visar resultaten på att barn som 

växer upp i innerstaden utsätts för dubbelt så stora risker för försämrad lungkapacitet. (Bellander 2006, 

s. 6) Barns hälsotillstånd påverkas också av vilken luftkvalitet modern inandas redan under graviditeten 

(Latzin et al. 2009). Vart barn föds och växer upp har därmed en påverkan på deras hälsa. Studier visar 

att byggnader som ligger nära vältrafikerade vägar också har högre halter luftföroreningar inomhus. 

(Georgelis et al. 2013, s. 27) Eftersom föroreningarna har en förmåga att tränga in i byggnader, kan det 

vara av vikt att ha detta i åtanke när bostäder, skolor och förskolor etableras i nya områden. Det kan 

tyckas att dessa hälsopåverkande effekter bör vara viktiga aspekter som reflekteras över i 

planeringsprocesser när nya bostadsprojekt skapas. 

 

1. 3. Syfte 

I detta arbete är syftet att granska i vilken grad luftföroreningar omnämns vid planering av nya 

bostadsprojekt i Stockholm, samt om det skiljer sig i de undersökta projekten. Grunden till studien är att 

luftföroreningar utsätter människor för hälsorisker, och anledningen till att den utförs är att undersöka 

hur mycket problematiken uppmärksammas av ansvariga aktörer. Syftet är mer specifikt att granska hur 

kommunen och berörda myndigheter ser på riskerna med luftföroreningarna, hur mycket det omnämns i 

planprocesser samt hur långt in i framtiden scenarier av luftföroreningar och dess hälsorisker analyseras.  

 

1. 4. Frågeställning 

 

 I vilken grad beaktas människors hälsorisker från luftföroreningar vid planering av nya 

bostadsprojekt intill Essingeleden (E4/E20)?   

 

 Skiljer sig luftkvalitetsbedömningarna åt vid olika bostadsprojekt? 
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2. Bakgrund 

 

2. 1. Hur påverkas Sverige av EU:s lagar och direktiv?  

Sveriges medlemskap i EU medför att de lagar som EU instiftar måste följas (Sveriges riksdag 2013). 

Lagar inom EU bestäms av tre av sju institutioner, vilka är EU-kommissionen, Europaparlamentet och 

ministerrådet (Sveriges riksdag 2014b). De vanligaste EU-lagarna är förordningar och direktiv, där den 

förstnämnda gäller som en direkt lag i Sverige medan direktiv innebär mål som länderna själva får 

bestämma hur de vill uppnå. Inom vissa områden har EU egen beslutsrätt. Inom exempelvis transport 

och miljöfrågor får Sverige instifta om lagar om EU inte tidigare gjort det. Sedan finns det områden 

såsom hälsa som Sverige lagstiftar om själv och EU kan välja att ge bidrag. EU-lagar står alltid högre i 

makt än enskilda länders lagar, och om en nationell lag skulle stå emot en EU-lag gäller EU-rättens 

företräde. (Sveriges riksdag 2014a)  

 

Vid händelse av att Sverige inte lyckas förhålla sig till de europeiska lagarna kan det innebära att 

Sverige ställs inför EU-domstolen, vilket skedde 2011. EU har regler gällande hur mycket partiklar det 

får finnas i luftmassorna vi andas, och under perioden 2005-2007 överstegs dessa värden i bland annat 

Stockholm, Södertälje och Norrtälje. Trots att regeringen har det överordnade ansvaret så är det 

kommuner och länsstyrelser som har i uppgift att se till att halterna för partiklar inte överstiger gränsen 

som EU har satt. (Sveriges riksdag 2013) Beroende på vilken storlek partiklarna har klassas de på olika 

sätt enligt Luftkvalitetsförordningen (2010:477), förkortningen PM10 syftar till massan partiklarna som 

har en aerodynamisk diameter på mindre än 10 mikrometer per kubikmeter luft, medan PM2,5 har en 

betydligt mindre aerodynamisk diameter. De överskridande halterna för PM10 i de nämnda tätorterna 

under åren 2005-2007 har lett till att Sveriges regering tvingats förklara hur de planerat att få 

partikelhalterna att minska. EU-kommissionen var dock inte nöjd med förklaringen som regeringen kom 

med 2009, vilket innebar att Sverige blev ställd inför EU-domstolen. EU-kommissionen har också 

påbörjat ett nytt ärende för perioden 2008-2010 då Sverige inte heller klarade gränsvärdena. Om dessa 

värden fortsätter att överskridas kan Sverige bli dömd ytterligare en gång, och dess stämningar kan leda 

till böter. (Sveriges riksdag 2013) 

 

2. 2. Svenska lagar  

Den svenska Miljöbalken 1998:808 (MB) finns till för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås för 

såväl nuvarande som kommande generationer. Den är också grundad i förutsättningarna att naturen har 
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ett eget skyddsvärde som människan ska förvalta på ett ansvarsfullt sätt. För att få tillstånd att bygga nya 

bostäder krävs att en miljöbedömning utförs. I 11 kapitlet MB 6 § framgår det att en miljöbedömning 

görs med anledning att involvera miljöaspekter i planen för att kunna främja en hållbar utveckling. I 

Stockholm stad ansvarar Stadsbyggnadskontoret för bedömningen om nya byggnader kan ha en 

betydande miljöpåverkan eller ej. Enligt 6 kapitlet MB ska en verksamhet som har betydande påverkan 

på miljön leda till att kommunen eller myndigheten utför en miljökonsekvensbeskrivning.  

 

I Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 framgår bestämmelser gällande byggande, som syftar till att 

bibehålla en hållbar samhällsutveckling där människor som lever i dag och under kommande 

generationer ska kunna uppnå goda levnadsförhållanden. I 2 kapitlet i PBL står det att mark som ska 

exploateras ska vara lämplig för dess syfte. I samma kapitel framgår det att bebyggelse ska lokaliseras 

till platser som bland annat tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I kapitel 11 § 10 står det att 

länsstyrelsen har i uppdrag att granska kommunala beslut. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att besluta 

om att godkänna eller ompröva en ändring, antagning eller upphävning av en detaljplan eller 

områdesbestämmelse från dess mottagande. Enligt lagen ska länsstyrelsen utföra en omprövning om 

exempelvis en miljökvalitetsnorm inte följs eller kommunens byggförslag innebär hälso- eller 

säkerhetsrisker för människor.   

 

2. 3. De svenska miljömålen  

Miljömålen är ett centralt och övergripande rekommendationssystem för aktörer som arbetar med 

miljöfrågor i Sverige. Miljömålen är uppbyggda av ett generationsmål, 24 etappmål, 16 

miljökvalitetsmål. Generationsmålet tydliggör vilket form av samhällsomvandling som krävs under en 

generation för att vi ska klara miljökvalitetsmålen. Etappmålen är som det låter ett steg på vägen till att 

nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. (Naturvårdsverket 2013) De miljömål som tas upp och 

tolkas som betydande för denna studie kring nya bostadsprojekt i nära anslutning till Essingeleden är 

Frisk luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

 

Miljömålet Frisk Luft definieras av riksdagen enligt följande: "Luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." (Naturvårdsverket 2012) 

 

Frisk luft kan anses som det mest väsentliga miljömålet i koppling till denna fallstudie, då den till stor 

del belyser problematiken med luftföroreningar från speciellt fordonstrafik i tätbebyggda miljöer. En 

stor utmaning som går i motsatt riktning från detta miljömål är att trafikmängden ökar. Negativa effekter 
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på människors hälsa uppkommer dels från fordonsavgaser bestående av partiklar (PM10 och PM2,5), 

kvävedioxider (NO₂) och organiska föreningar, men även från slitage av vägbanor och däck. Det är inte 

bara den direkta kopplingen till människors hälsa som ligger till grund för strävan efter frisk luft, utan 

en förorenad luft gör även att andra ämnen såsom plast, metaller och kalksten bryts ned snabbare och att 

naturen tar skada. Naturen är känslig för marknära ozon som uppstår av fordonsavgaser, effekter som 

uppstår på träd och grödor påverkar i sin tur människor, och kan leda till dyra kostnader i form av 

sjukvård och skördebortfall. (Naturvårdsverket 2012) Stockholm och Uppsalas läns luftvårdsförbund 

gjorde mätningar på luftkvalitet under 2013, och resultatet visade på att ingen mätstation i gatumiljö 

klarade miljömålet för Frisk luft vare sig när det gällde nivåerna av PM10 eller NO₂. (Eneroth 2014, s. 

4-5) För att Sverige ska kunna nå miljökvalitetsmålet (MKM) får nivån av PM10 i luften inte överstiga 

30 μg/m³ luft i dygnmedelvärde fler än 35 dygn per år, men Stockholms översteg MKM under 94 dygn 

2013. Tilläggas kan också att de 36 dygn som uppmätte högst PM10-nivåer hade ett genomsnitt på 55 

μg/m³ och genomsnittet för åren 2009-2013 landade värdet på 54 μg/m³, vilket tyder på knappa 

förändringar av luftkvaliteten. För att människors hälsa ska vara skyddad får PM10 inte heller 

överskrida ett genomsnittligt årsmedelvärde (ÅMV) på 15 μg/m³ luft. Mätningarna på Lilla Essingen 

som representerar Stockholms luftkvalitet hade ett ÅMV på 27 μg/m³ år 2013. När det gäller NO₂ finns 

inget uttalat värde för årsmedeldygn (ÅMD), men det totala ÅMV enligt MKM innebär att halten NO₂ 

inte får överstiga 20 μg/m³. Mätningarna i Stockholm resulterade i ett ÅMV på 35 μg/m³. (Eneroth 

2014) 

 

Kraven för miljömålet Frisk luft är formulerade för att kunna uppnås till år 2020, men beräknas enligt 

dagens styrmedel inte kunna nås. Under 2013 åtogs nya åtgärder inom EU för att minska utsläppen från 

exempelvis trafik och industri i förhoppning om att städernas luftkvaliteter ska bli bättre. Dessa åtgärder 

innebär skärpta utsläppstak för vissa föroreningar, men för att målen ska klaras krävs ytterligare 

justeringar. För att partikelhalterna ska kunna klaras är ett rimligt antagande att införa skatt på 

dubbdäck. Men hur halterna av NO₂ ska hamna inom målvärdet är oklart, de förväntade 

trafikökningarna måste på något sätt minska. (Naturvårdsverket 2014a).  

 

Miljömålet Giftfri miljö definieras av riksdagen enligt följande: "Förekomsten av ämnen i miljön 

som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 

mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 

och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna." (Naturvårdsverket 2014a) 
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Innebörden av miljömålet Giftfri miljö är att skydda människor, djur och växter från att exponeras av 

kemiska ämnen som är skadliga. Många ämnen finns i dag i för höga halter, vilket har en skadande 

effekt på både människor och miljön. För att minska de negativa konsekvenserna är det viktigt att 

kunskap om ämnen växer samt att lagstiftningar behöver utvecklas ytterligare. Naturvårdsverket 

framhäver förbättringar som svenska och europiska lagar har medfört, men att det fortfarande finns ett 

behov av mer internationella överenskommelser och utveckling av tekniska möjligheter, exempelvis 

grön kemi. (Naturvårdsverket 2014b) Utsikterna för att kunna nå miljömålet till 2020 bedöms som ej 

rimliga och utvecklingen är också svår att bedöma då tillräckliga underlag saknas (Naturvårdsverket 

2013, s. 12). 

 

Miljömålet God bebyggd miljö definieras av riksdagen enligt följande: "Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas." (Naturvårdsverket 2014b) 

 

Miljömålet god bebyggd miljö innebär en smart stadsplanering av bostäder och infrastruktur. I och med 

ökat intresse för inflyttning till tätorter har städers utformning dels breddats genom att nya centrum har 

etablerats i områden omkring ursprungliga stadskärnor, vilket lett till ökat behov av 

transportmöjligheter. Förutom att städer breder ut sig sker också förtätningar av städer, vilket är bra ur 

transportsynpunkt men det gör att grönområden ofta hamnar i konkurrens med bostadsbyggen och att 

bullernivåer generellt blir högre. Vart bostäder bör byggas är en utmaning för stadsplanerare som 

påverkar människor genom bland annat trafikbuller och kvaliteten på inomhusmiljön. I 

Naturvårdsverkets information om miljömålen framgår deras åsikt om att God bebyggd miljö står inför 

betydande utmaningar som kräver strängare tillämpning av regelverk, såsom PBL. De menar också att 

det behövs bättre samverkan mellan de som planerar för bostäder och infrastruktur. (Naturvårdsverket 

2014c) Med dagens styrmedel och åtgärder bedöms miljömålet inte kunna uppnås till 2020. En av 

anledningarna anses vara den tilltagna mängden vägtransporter som bidrar till ökade mänger buller och 

luftföroreningar. (Naturvårdsverket 2013, s. 12-13) 

 

2. 4. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsmålen kan ses som mer generella och långtgående än miljökvalitetsnormer som är mer 

specifika (Naturvårdsverket 2014e). Sveriges medlemskap i EU har gjort att EU-rätten har fått ökat 
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inflytande över nationella målsättningar och lagstiftningar. Miljökvalitetsnormer är ett svenskt 

regelsystem som är baserat på två EU-direktiv, vilka är luftkvalitetsdirektivet och direktivet om metaller 

och PAH i luft. (Naturvårdsverket 2014d, s. 29) Luftkvalitetsdirektivet utgör en miniminivå där länder 

har möjlighet att sätta hårdare regleringar. Sverige har exempelvis valt att sätta strängare krav än EU 

gällande ozon och kvävedioxid. Direktivets gränsvärden grundar sig i vetenskaplig kunskap om nivåer 

som ska uppnås inom en specifik tidsperiod och därefter inte får överskridas, med anledning av att inte 

utsätta människors hälsa och/eller miljön för skadliga effekter. De svenska miljökvalitetsnormerna är 

upprättade för vatten-, buller- och luftkvalitet, och lyder enligt följande: 

 

”en nivå som fastställts i syfte att undvika, förebygga eller minska skadliga effekter på människors hälsa 

och/eller på miljön som helhet, och som i största möjliga mån ska uppnås inom en viss tid”. 

(Naturvårdsverket 2014d, s. 43)  

 

Miljökvalitetsnormer för PM10 och NO₂ kan ses som delmål på vägen till att uppnå miljömålet Frisk 

luft som innefattar strängare definitioner (Naturvårdsverket 2014d, s. 252). Ansvaret för att normerna 

följs ligger främst hos kommuner och myndigheter, men även verksamhetsutövaren har ett visst ansvar. 

Normerna ska följas när myndigheter och kommuner planlägger eller prövar på förändringar av 

befintliga verksamheter, exakt hur de ska förhålla sig framgår bland annat i MB och PBL. Om 

miljökvalitetsnormerna inte uppfylls ska ett åtgärdsprogram uppföras. (Naturvårdsverket 2014e) Enligt 

5 kapitlet i MB och LKF är det regeringen som bestämmer om återgärdsprogrammet ska utföras av 

Naturvårdsverket, eller berörda länsstyrelser, kommuner eller myndigheter. Enligt ett 

vägledningsdokument som Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade under 2005 nämner de att MKN 

bör tas upp om bostäder ska byggas i ett område med höga föroreningshalter, även om bebyggelsen inte 

medför någon ytterligare påverkan på luftkvaliteten. Om föroreningsnivån ligger på halter som är 

hälsomässigt olämpliga ska MKN särskilt belysas i detaljplanerna. Ett annat tillfälle där det också anses 

som viktigt att MKN uppmärksammas i detaljplanerna är om bebyggelsens utformning kommer 

medföra försämrade utluftningsmöjligheter. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2005 s. 11)  

 

I luftkvalitetsstudien som Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbud utförde under 2013 visade det 

sig att MKN för NO₂ överskreds vid mätstationen på Essingeleden i höjd med Lilla Essingen, samt vid 

en mätstation i Uppsala och en annan i Botkyrka. Vi mätningar av PM10 överskeds MKN vid samma 

station intill Lilla Essingen samt i Södertälje. Generellt sett har halterna sjunkigt sedan 1990-talet, vilket 

antas bero på införande av lagen på katalytisk avgasresning på alla nya fordon, och ett fortsatt 

miljöarbete för att minska utsläppen till luften. De uppmätta halterna kan också påverkas av 
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väderförhållanden, som ofta gör våren till perioden med högst PM10 då vägbanor är torra och dubbdäck 

är vanligt förekommande. Den långsiktiga trenden på dalande PM10 i luftmassorna beräknas vara en 

följd av minskade utsläpp i övriga europeiska länder. De dalande mängderna beror specifikt på 

minskningen av partikelstorlek PM2,5 som ingår i kategorin för PM10. (Eneroth 2014, s.4-5)  

 

2. 5. Luftkvalitetsförordningen  

Miljödepartementet ansvarar för miljökvalitetsnormerna som finns fastställda i 

Luftkvalitetsförordningen (LKF) 2010:477. Dessa normer finns för att skydda människors hälsa. Det 

finns bestämda föroreningsnivåer gällande följande ämnen: kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, 

kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar i två skilda storleksgrader (PM2,5 och PM10), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly. Enligt 3§ i LKF definieras utomhusluft med undantag för vägtunnlar 

och tunnlar för spårbunden trafik samt arbetsplatser. I förordningen finns det fastställt hur stora halter av 

olika luftföroreningar det får förekomma i luftmassor per timmedelvärde, dygnsmedelvärde och 

årsmedelvärde (ÅMV). När det gäller kvävedioxider framgår mängderna i 10 §, där det står att det högst 

tillåtna genomsnittet per dygn är 60 μg/m³, med undantag om den gränsen endast överstigs vid maximalt 

sju tillfällen per år. Nivån för NO₂ per kalenderår inte får överstiga 40 μg/m³ luft. ÅMV för MKN är 

beräknade för att skydda människor vid långtidsexponering, som vid bostäder, skolor och vårdboenden 

(Naturvårdsverket s. 47). De maximala ÅMV för PM10 är likvärdig normen för NO₂ som innebär 40 

μg/m³ luft. Men när det gäller dygnsmedelvärde är nivåerna skilda, partiklar får maximalt finnas i upp 

till 50μg/m³ i utomhusluften, med 35 maxantals överträdelser.  

 

I LKF finns två bilagor som innefattar tröskelvärden som innebär risker för människors hälsa om de 

överträds. I första bilagan framgår det att ÅMV för NO₂ har sin nedre tröskel vid 26 μg/m³ som ska ses 

som en varning för invånare, speciellt de som är extra känsliga. Den nedre nivån för PM10 gäller enligt 

samma bilaga vid 20 μg/m³ luft. Den andra bilagan behandlar extremt höga halter föroreningar under få 

sammanhängande timmar. I 8 § i LKF framgår det när gränsvärdesnormer överskrids. Naturvårdsverket 

tolkar det som sägs i paragrafen som om minst en av miljökvalitetsnormerna överskrids, såsom 

dygnsmedelvärde eller årsvärde, ska en gränsvärdesnorm vara ansedd som överskriden 

(Naturvårdsverket luftguiden s. 47-48). 

 



10 

 

2. 6. Nationella myndigheters betydelse vid bostadsbyggnation  

2. 6. 1. Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar gällande arbetet med miljömålen i Sverige. De arbetar på 

uppdrag av regeringen och övervakar miljöförhållanden och miljöarbeten. Deras syfte är att både 

framställa kunskap för deras eget men även för andras behov. (Naturvårdsverket 2014f) I juli 2014 

publicerade Naturvårdsverket deras senaste upplaga av en luftguide som är avsedd att fungera som ett 

stöd för kommuner i deras arbete med att hantera luftkvalitet i utomhusmiljön. Guiden är skriven utifrån 

Naturvårdsverkets tolkning av 5 kapitlet i MB, LKF samt Naturvårdsverkets egna föreskrifter om 

kontroller av luftkvalitet (NFS 2013:11). (Naturvårdsverket 2014d, s. 3) I luftguiden redogör 

Naturvårdsverket (ibid., s. 46) för några undantag gällande var normerna i LKF är aktuella, baserat på 

flera direktiv och föreskrifter. De menar att på och längs med vägbanor där människor inte vistas är 

undantagna, finns dock gång- och/eller cykelbanor intill vägområdet ska normerna uppfyllas på dessa 

platser. Naturvårdsverkets föreskrifter gällande kontroller av luftkvalitet innefattar att när normerna 

uppmäts och beräknas måste de följa vissa specifika krav. Föreskrifterna meddelar om regler huruvida 

mätningarna utförs, såsom val av plats och kontinuitet. I föreskrifterna omnämns också vad som ska ske 

när det är risk att MKN överskrids, hur samverkan, underrättelse och rapportering ska utföras. (ibid., s. 

39)   

 

2. 6. 2. Kommunen 

Det finns en lag om kommuners bostadsförsörjningsansvar (lag 2000:1383) som innebär att kommunen 

ska se till att alla i kommunen kan bo och leva i bra bostäder. Hur planeringen för bostadsförsörjningen 

går till framtas via samråd med berörda kommuner, samt att andra aktörer såsom länsstyrelsen får 

möjlighet att yttra sig. Kommunen har ansvar för att alla bebyggelser sker enligt lagen, och måste enligt 

2 kapitlet i MB se till att hänsynsreglerna följs. Kommunen är en tillsynsmyndighet som ansvarar för 

invånarnas hälsa och säkerhet. Luftkvalitet är därmed en viktig aspekt då höga halter luftföroreningar 

kan utsätta invånarna för olämpliga risker. (Trafikverket 2014, s. 15) Enligt 26 § i LKF har kommuner 

ansvar att se till att alla MKN följs. Dessa kontroller ska enligt förordning genomföras via mätning, 

beräkning eller uppskattning, för att sedan analyseras och redovisas. När kontroller sker via mätningar 

ska platsen de utförs på både vara representativa för de allmänna nivåerna som människor utsätts för, 

samt ska de utföras i de områden där befolkningen antas vara som mest exponerade för höga 

koncentrationer.   
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2. 6. 3. Länsstyrelsen 

Med anledning av att länsstyrelsen har tillsynsansvar för kommuner har de ett ansvar som innebär att de 

ska se till att bebyggelse inte blir olämplig på något sätt för invånarnas hälsa eller säkerhet. De ska se till 

att riskhänsyn tas vid planerad bebyggelse och tillståndsärenden. Om bebyggelse anses olämplig för 

boenden kan de ompröva ett planerat förslag från kommunen. (Länsstyrelsen Stockholm u.å.) Om MKN 

inte uppnås under granskningen vid planprocesser ska länsstyrelsen yttra sig, och sedan får de i uppdrag 

att bevaka åtgärdsprogram och uppfyllande av miljökvalitetsmål. Länsstyrelsens makt att upphäva 

kommuners beslut om det utsätter boende för hälsorisker, gäller även när ett projekt vunnit laga kraft 

och det ansöks om bygglov. (Trafikverket 2014, s. 15)  

 

Vid samhällsplanering är det viktigt att länsstyrelsen reducerar risker med hjälp av att exempelvis sätta 

krav på skyddsavstånd eller åtgärder för tekniska byggnadsutformningar (Länsstyrelsen Stockholm u.å.). 

Länsstyrelsen i Stockholm läns har publicerat en rapport år 2000 där rekommenderat skyddsavstånd till 

nya bostäder tas upp. Där omnämns det att om nybebyggelse gjordes inom ett avstånd på 100 meter från 

en väg som är avsedd att vara transportled för farligt gods skulle platsen riskbedömas . (Länsstyrelsen i 

Stockholm län 2000, s. 32) Denna rekommendation uppdaterades 2006, och numera anser länsstyrelsen 

att platser som bebyggs inom ett avstånd på 150 meter från en transportled för farligt gods, ska 

riskbedömas (Länsstyrelserna 2006, s. ). Den tidigare information från år 2000 stämmer i övrigt, vilket 

innebär att de närmaste 25 metrarna från en sådan väg bör lämnas obebyggd ifall det skulle ske en 

olycka. Bostäder bör enligt rapporten inte byggas närmare än 75 meter från en transportled för farligt 

gods. Dock kan avvikelser förekomma om bostadsbyggnationen uppmäter vissa krav på utformning. 

Byggnader som är avsedda för personintensiva syften, vilket en skola eller förskola kan klassas som, bör 

heller inte de placeras närmare än 75 meter från en sådan transportled. (Länsstyrelsen i Stockholm län 

2000, s. 32) Dessa rekommendationer är främst anpassade för att minimera människors risker vid 

olyckor av farligt gods på trafikleder, men luftföroreningar är en aspekt som också påverkas av kravet 

på avståndet då de minskar desto längre distans från utsläppskällan.   

 

2. 6. 4. Trafikverket 

Trafikverkets huvudsakliga uppgift är att se till att transportsystemet bidrar till att miljökvalitetsmålet 

Frisk luft kan uppnås samt att människors ohälsa minskar. Detta kan de påverka genom att de medverkar 

i samhällsplaneringen och avgör hur de bygger och driver vägar och järnvägar, samt ser till att all annan 

transport via luft- och sjöfart fungera. (Trafikverket 2014, s. 15) Trafikverket har enligt 17 kapitlet 5 § i 

MB ett juridiskt ansvar till regering att årligt meddela ifall byggnation av vägar kan leda till någon form 
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av negativ påverkan som strider mot övergripande bestämmelserna i MB. De har också ett 

hänsynsansvar enligt 2 kapitlet, 2 och 3 §§ i MB, då de är en verksamhetsutövare som måste se till att 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas så att inte olägenheter eller skada uppkommer hos individer 

eller i miljön. Trafikverket har utarbetat en riktlinje gällande luftkvalitet som används vid planarbete av 

ny bebyggelse. Riktlinjen underlättar samarbetet med kommuner vid byggplaner nära vägar där nivåerna 

för PM10 och NO₂ är höga. Syftet med riktlinjen är att förenkla samhällsplaneringen så att MKN från 

EU-direktiv och den svenska lagstiftningen kan uppnås. (ibid., s. 3) Trafikverket har ett ansvar att se till 

att normer iakttas, att luftkvaliteter inte leder till skada eller olägenhet på något sätt, samt anser de själva 

att de bör delta i planeringsprocesser för att möjliggöra för minskade risker i tidiga skeenden. (ibid., s. 

18) Vid kontakt med tjänsteman på Trafikverket förklaras det att de som verksamhetsutövare har rätt att 

uttala sig i processernas alla skeenden. Men kommunerna har monopol över planeringen vilket innebär 

att kommunerna bestämmer vart bostäder ska uppföras. Så även om Trafikverket anser att någon 

bebyggelse är olämplig kan en kommun fatta beslut så länge en länsstyrelse godkänner det. Det som 

krävs vid planering och byggnation oavsett lämplighet gällande luftkvalitet är att miljökvalitetsmålen 

uppnås. Tjänstemannen vid Trafikverket förklarar också att en djupare utredning av luftkvalitet ska vara 

beslutsgrundande gällande var och hur byggnationer uppförs. (IP1, 2014) 

 

2. 6. 5. Boverket 

Boverket är en myndighet som arbetar utefter lagarna i MB, PBL samt bostadsförsörjningslagen. De 

skapar råd och riktlinjer för att förenkla för övriga att följa de krav och lagar som utgår från PBL. Den 

huvudsakliga arbetsuppgiften inom myndigheten är att förbättra samhällsplaneringen gällande 

byggnation och bostäder. (Boverket 2014b) Boverket arbetar för att miljömålet God bebyggd miljö ska 

följas. Andra uppgifter de har är att analysera och utreda frågor inom deras område samt att ta fram 

föreskrifter och olika former av vägledningar. (Boverket 2014a) 

 

2. 6. 6. Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens ansvar är att samla kunskap och statistik, samt ha tillsyn över socialtjänst, hälsoskydd 

och olika former av hälso- och sjukvård. Vart fjärde år ger de ut en rapport med aktuell forskning 

rörande människors påverkan av olika miljöfaktorer, exempelvis luftföroreningar. (Trafikverket 2014, s. 

16) Det senaste dokumentet lanserades 2013 i samband med Statens folkhälsoinstitut. I dokumentet 

sammanfattar de att flera studier tyder på att hälsoeffekter av NO₂ uppkommer redan innan halterna 

uppnår MKN på 40 µg/m3 i årsmedelvärde. (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut 2013, s. 64) 
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3. Hållbar utveckling 

Ekonomisk utveckling och miljöfrågor är två skilda ting som är svåra att arbete med separerade från 

varandra. Det var också anledningen till att FN valde att sammanställa en kommission för miljö och 

utveckling som kom att kallas Brundtlandskommissionen. (Fegler & Unemo 2000, s. 23) Året 1987 

utkom kommissionens rapport Our common future (Vår gemensamma framtid) som innebar det stora 

genomslaget för begreppet hållbar utveckling. Begreppet kan ses som vagt och samtidigt flexibelt, vilket 

kan tyckas båda positiv och negativt då politiker har möjlighet att forma det utefter sina egna 

preferenser. FN:s definition för hållbar utveckling kom att lyda: ”utveckling som möter dagens behov 

utan att förstöra förutsättningarna för kommande generationer att möta sina behov”. (Corell & 

Söderberg 2007, s. 28) En hållbar utveckling innebär enligt kommissionen att det finns ett fungerande 

samspel mellan ekologiska, ekonomiska och sociokulturella aspekter. Inom den ekologiska utvecklingen 

står miljön i fokus, medan människan placeras i centrum när det handlar om social utveckling. Sociala 

mål är bland annat att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och att möjliggöra för så bra mental och 

fysisk hälsa som möjligt. (Fegler & Unemo 2000, s. 23-24) I denna studie faller ljuset på den sociala 

utvecklingen och hur människors hälsa påverkas av luftföroreningar intill bostadslokaliseringar. En 

annan vinkel på hållbar utveckling som tas upp knyter an till hur luftkvaliteter och därmed människors 

hälsa kan bli bättre beroende på förekomst av växtlighet i städer. 

  

3. 1. Luftföroreningars påverkan på människors hälsa 

En stor källa till partiklar i tätorter uppkommer genom förslitningar på vägbanor, fordons bromsar och 

däck samt från vägsand (Naturvårdsverket 2014d, s. 22-23). Förhöjda kvävedioxidshalter (NO₂) i luften 

uppkommer vanligtvis från någon form av förbränning av bränslen, såväl fossila som biologiska. Höga 

nivåer av NO₂ är i sig hälsoskadligt. Men ytterligare en aspekt som gör att NO₂ kan upplevas 

oroväckande är att andra luftföroreningar ofta ökar i dess takt, vilket kan göra att samband ter sig mer 

opålitliga. (Naturvårdsverket 2014d, s. 20) Studier har visat på starka samband mellan förekomster av 

NO₂ och fall av lungcancer, men det är troligt är cancerfallen kan vara orsakade av andra 

luftföroreningar än just NO₂. Effekter som NO₂ har visat sig ha på människors hälsa är ökad känslighet i 

luftrören och försämrad lungfunktion. Det krävs relativt höga koncentrationer för att friska människor 

ska reagera, medan personer som redan lider av allergier eller sjukdomar kopplat till luftvägarna drabbas 

i högre grad. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2005, s. 7)  

 

Hälsoaspekter och lungfunktioner har studerats hos vuxna som lider av astma, för att undersöka om det 

finns någon koppling till mängd trafikförorening de exponeras för. Studien resulterade i att distansen till 
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närmaste tungt trafikerad väg har en stor effekt på lungfunktioner hos astmatiker. Även distansen till 

närmaste mindre väg visade sig påverka lungorna. Små mängder föroreningar från trafik uppges ha 

skadlig inverkan på de deltagande astmatikerna. Detta forskningsresultat påstås inte vara speciellt 

utmärkande hos vuxna astmatiker, då resultaten uppges vara konsekventa med flertalet studier som 

gjorts både på barn och vuxna som är ickeastmatiker. Författarna till den publicerade studien säger 

däremot att vuxna människors som har astma bör avrådas från att bo nära tungt trafikerade vägar. 

(Balmes et al. 2009) En annan studie har undersökt vilka kopplingar det finns mellan luftföroreningar i 

städer till ökade risker för sjukdomar och dödlighet. Forskarna valde att studera konsekvenserna av de 

fem vanligast luftföroreningarna i tjugo amerikanska stora städer. Hänsyn togs till andra eventuellt 

förekommande föroreningar men studien visade trots detta bevis på att partiklar (PM10) ökar risken att 

dö av alla sorters andningsbesvär eller hjärt- och kärlsjukdomar. (Samet et al. 2000) 

 

Flera studier har granskat vilka effekter luftföroreningar har vid graviditeter. I ett av fallen har studier 

gjorts på gravida för att jämföra hur bebisar påvekas redan under fosterstadiet. Studien visade på att de 

gravida kvinnorna som utsattes för hög exponering av PM10 fick bebisar som oftare hade högre 

andningsbehov och löpte ökad risk för luftvägsinflammation. Dessa resultat utfördes på bebisarna när de 

uppnått fem veckors ålder. När mödrarna andades in högre halter NO₂ under graviditeterna, visade sig 

även mängderna NO vara högre i utandningsluften hos deras nyfödda barn. (Latzin et al. 2009) År 2013 

publicerades en studie som visade på samband mellan föroreningar som gravida exponeras för och 

förekomsten av autism bland deras barn. Studien visade på signifikanta resultat vid dieselpartiklar, 

nickel, bly och mangan. De starkaste linjära sambanden till autism visade sig vara metaller. Till skillnad 

från många andra föroreningar visade sig kopplingen mellan diesel och autism var mycket stark oavsett 

kön. (Roberts et al. 2013, s. 982) En stor svensk studie har analyserat en annan aspekt av 

trafikföroreningars effekter på gravida mammor i Storstockholm, baserat på fakta från födslar under 

perioden 1987-1995. Studien visade på att höga halter ozon och NO₂ under såväl början som slutet av 

graviditeten ledde till kortare graviditet. Enligt de statistiska modellerna visade det sig att 

mammorna som exponerades för höga halter föroreningar i början av graviditeten löpte större 

risk att föda för tidigt. (Olsson, Ekberg & Forsberg 2012) 

 

En epidemologisk undersökning har utförts på barn som varit exponerade för varierande grader av 

luftföroreningar (NO och PM10) under sitt första levnadsår i Stockholm. Resultaten visade på att barn 

som exponeras av höga halter luftföroreningar löper större risk att drabbas av överkänslighet mot pollen 

när de befinner sig i fyraårsåldern, men studien visade inte på att den känsligheten kvarstod när barnen 

fyllde åtta. En annan aspekt som studien uppvisade var sambanden mellan höga föroreningsnivåer och 
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större risk att drabbas av överkänsligheter gällande föda vid åtta års ålder. Signifikansen till matallergier 

visade sig också vara mer förekommande hos de barn som var friskare i fyrårsåldern. Studien visade att 

barn påverkas mer under sitt första levnadsår. Det fanns inga signifikanta samband till allergier och 

överkänslighet hos de barn som började exponeras för högre grad luftföroreningar efter ett års ålder i 

denna forskningsundersökning. (Gruzieva 2012) Det har dock bevisats i en fransk studie som gjorts 

bland skolelever att barn som går i skola tre år eller längre i ett område med höga koncentrationer av 

luftföroreningar från vägtrafik lider större risk att drabbas av astma, eksem, allergier och överkänslighet 

mot pollen. (Pénard-Morand et al. 2010 s. 35)  

 

 

I oktober 2013 meddelade WHO att deras organisation som är specialiserad på cancerforskning 

(International Agency for Research on Cancer, IARC) beslutat att kategorisera utomhusluftföroreningar 

som cancerframkallade hos människor (tillhörande bedömningsgrupp 1). Även flera världsledande 

forskare har granskat den senaste tillgängliga informationen gällande luftföroreningar utomhus för att 

kunna intyga att dessa luftföroreningar ger lungcancer. De kom även fram till att det finns en koppling 

till ökad risk för cancer i urinblåsan. Partiklar som är en stor del av föroreningar i utomhusluften 

meddelades också vid det tillfället som cancerframkallande för människor. WHO uttrycker också att 

luftföroreningar är en ledande miljöorsak till cancerdödsfall. (IARC: WHO 2013) Det finns inget som 

styrker att utomhus- eller inomhusluft skulle vara mer hälsoskadligt än den andra. Partikelhalterna 

inomhus är oftast högre än utomhus, och därmed anses samma regelnivå gälla även i inomhusluften 

(WHO 2010, s. 4). I en studie som utförts på råttor har effekterna av dieselmotoravgaser bestående av 

NO₂ analyserats. Experimenten gjordes både med och utan partiklar, och båda resulterade i försämrade 

reproduktionsmöjligheter. Efter sju dagars exponering var sertolicellerna reducerade i antal vilket 

orsakade minskad spermieproduktion. (ibid., s. 214) 

 

3. 2. Växtlighets påverkan på luftkvalitet  

Att en stad inrymmer grönska har flera fördelar, såsom ökad hälsa och välmående hos invånarna, det 

ökar mark- och fastighetsvärden, det kan fungera som lindrande funktioner vid översvämningar eller 

kraftiga regn, det gynnar den biologiska mångfalden, men framför allt kan en planerad grön- och även 

blåstruktur i samhället leda till bättre luftkvalitet och jämnare temperaturer (Boverket 2010a, s. 1-2).  

Träd och växtlighet har generellt en positiv effekt genom att de fungerar som klimatreglerare. Att träd 

och växtlighet återfinns i stadsmiljöer kan leda till varierande effekter. Vegetation kan exempelvis 

minska bullernivåer med ett par decibel. Växtlighet kan också rena stadsluft från föroreningar och 
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partiklar. Genom bladytan kan föroreningar tas upp av träd och andra växter, samtidigt som de bidrar till 

att syresätta luften och därmed minska koldioxidhalterna. (ibid., s. 8) 

 

I en studie som gjorts i södra Kina har fyra sorts stadsträd granskats utifrån sin förmåga att rena 

luftkvaliteten. Resultatet visade precis som många andra studier på att träden har en förmåga att rena 

stadsluften från föroreningar, men i denna studie framgick också stora skillnader mellan olika trädarters 

kapacitet, och hur säsong och omgivning påverkade upptagningsförmågan. (Liu et al. 2013) Att olika 

trädarter har skilda förmågor att ta upp partiklar beror på bladen eller barrens yta, kronutformningen och 

densiteten. Bladen eller barrens mikrostruktur har också en bidragande effekt på hur pass bra partiklar 

absorberas via bladen. Förekomsten av träd i tätbebyggda miljöer kan ha både för- och nackdelar. Vissa 

nackdelar kan uppstå när träden bromsar vinden, vilket leder till minskad in- och utströmningen av 

föroreningar. Men träd kan också öka cirkulationen av luft så att mer deponeras, vilket innebär att mer 

partiklar tas upp och binds till växtligheten. Träden skapar också skugga vilket minimerar turbulensen 

av föroreningar som annars ökar vid solinstrålning. Väderförhållanden påverkar också hur mycket 

partiklar som förekommer i luften, då det virvlas runt mer vid torra förhållanden. (Johansson, 

Miljöförvaltningen 2009, s. 1)  

 

SLB-analys publicerade 2009 en sammanställande rapport om träds förmåga att påverka luftkvaliteter i 

gatumiljöer. (Johansson 2009, s. 1). I rapporten framgår att växtlighetens förmåga att ta upp partiklar 

beror på dess storlek och densitet. Olika partiklar binder lättare till vissa ämnen, om partiklarna 

innehåller salter eller andra ämnen som är vattenlösliga har de en förmåga att dra till sig vatten och 

därmed öka i storlek. Depositionshastigheten är något som påverkas beroende på vilken sorts vegetation 

som tar upp partiklarna. Grova partiklars depositionshastighet påverkas också av friktionshastigheten, 

vilket i sin tur påverkas av luftcirkulation. (ibid., s. 8) Andra effekter på luftkvalitet och hälsa som träd 

kan ge upphov till är att mängden ozon ökar då kolväten som träden avger har en förmåga att binda till 

andra partiklar och på så sätt skapa mer kolmonoxid och ozon i luften. Men det finns även fördelar 

gällande träd och dess koppling till ozon, då träden kan ta upp ozon via deponering. Om mängderna 

ozon minskar i luftmassorna kan det också leda till minskade mängder NO₂, vilket är bra då 

upptagsförmågan av NO₂ via växtlighet inte är särskilt hög. Växtlighet bidrar inte bara till att partiklarna 

minskar genom deponering och att koldioxid tas upp vilket gynnar klimatförändringarna, utan växtlighet 

i tätorter hjälper till att jämna ut temperaturer vilket kräver mindre energi i samhällen. Det är också 

viktigt att välja rätt sorts träd så att de inte påverkar pollenallergiker och andra känsliga personer 

negativt. (ibid, s. 14)   
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Vid förändringsprocesser i stadsmiljöer är det viktigt att bevara äldre träd då dess förmåga att binda 

partiklar oftast är mycket större än hos nyplanterade träd. Ett äldre träd kan ha stor krona där dess totala 

mängd bladyta motsvarar två fotbollsplaner. Om nya träd med en kronvolym på 1 kvm planteras kan det 

krävas 2000 träd för att motsvara den funktion ett äldre träd bidrar med. (Boverket 2010b, s. 31) 

Trädens förekomst i stadsmiljöer kan skapa stora förändringar, enligt en studie kan 85 procent av 

luftföroreningarna i en park filtreras bort och 70 procent kan reduceras i gatumiljöer som omges av träd 

(Bernatzky 1983; Bolund & Hunhammar 1999) Bolund och Hunhammar (1999) granskar i sin studie 

för- och nackdelar med ekosystemtjänster. De diskuterar urbana värmeöar och hur grönskan kan skapa 

jämnare klimat, genom att träd har en förmåga att ta upp stora mängder vatten, och på så sätt reducera 

energikostnader i stadsmiljöer. De konstaterar att det är svårt att sätta ett pris på ekosystemtjänster för 

att det är så många aspekter som medverkar och påverkas av dess befintlighet eller ickeexistens. Men de 

tar även upp nackdelar om att grönska i städer kan leda till mer ozon och urban smog, samt att det kan 

locka in djur till städer som kan förorsaka problem.  
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4. Metod och metodkritik 

Detta arbete är en fallstudieforskning där vissa bostadsprojekt inom Stockholm stad granskas för att 

representera hur mycket luftföroreningar beaktas i planprocesser inför beslutande om nya 

bostadslokaliseringar. Enligt författaren Bryman (2012, s. 76) är det vanligt att forskaren som utför 

fallstudier använder sig av ett ideografiskt synsätt vilket innebär att den inriktar sig på speciella aspekter 

i specifika fall. Det är tillvägagångssättet som använts i denna studie, då förekomsten och benämningar 

kring luftföroreningar har lyfts fram ur relevanta dokument och i annan efterforskning rörande 

hälsorisker och bostadsplanering. 

 

Urvalen av bostadsprojekt i denna fallstudie är baserade på deras geografiska läge utifrån var 

föroreningsnivåerna är som mest framträdande. Första momentet var att använda den öppna dataportalen 

dataportalen.stockholm.se som är lanserad av Stockholms stad. Genom att söka på ”luftkvalitet” i 

dataportalen var det med hjälp av kartfunktionen lätt att få en överblick över vilka vägar och områden 

som var mest förorenade med PM10 och NO₂ halter. Kartorna visas genom att klicka på symbolen för 

WMS-tjänst. I dataportalen går det att granska luftkvaliteter på specifika vägar där halter av PM10 eller 

NO₂ uppmätts. Det går även att studera kartor av luftföroreningarna utan att den geografiska 

infrastrukturen syns. Med hjälp av den sistnämnda funktionen visar dataportalen att Essingeleden är den 

mest förorenade vägsträckan i Stockholms kommun. Det syns märkbart att de höga halterna av såväl 

PM10 och NO₂ sträcker sig längre utanför vägkanterna kring Essingeleden, än vid andra vägar såsom 

Nynäshamnsvägen. De uppmätta luftkvaliteterna på kartorna är beräkningar som gjorts av SLB-analys 

för år 2010, och är publicerade 2010-01-01. (Stockholms stad 2010). Anledningen till att PM10 och 

NO₂ granskas i detta arbete är dels för att de ger är hälsoskadliga effekter och att dessa halter ofta 

överskrider EU:s normvärden på flera gator inom Stockholms stad (miljöförvaltningen 2014, s. 5), samt 

att de var de enda tillgängliga luftföroreningarna via dataportalen (Stockholms stad 2010).    

 

Nästa steg i processen var att använda bygg- och plantjänsten på Stockholms stads hemsida. Genom att 

gå in på pågående planarbete gick det sedan att använda funktionen sök via karta för att kunna ta del av 

alla planerade byggprojekt inom kommunen. (Stockholms stad u.å.) Genom att jämföra de båda kartorna 

gick det lätt att se vilka grader av föroreningar som uppmäts vid de planerade byggnationerna. Genom 

att klicka sig in på byggprojekten ges tillgång till tydlig information om hela planärendets process. 

Anledning till att de specifika fastigheterna i Västberga, Gröndal, Lilla Essingen, Kristineberg och 

Stadshagen valdes ut, var på grund av att de ligger nära intill Essingeleden och befinner sig i de centrala 

delarna av Stockholms stad. Projekten är även jämnt utspridda längsmed trafikleden, då två projekt 
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ligger söder om Mälaren, ett mitt i Mälaren på ön Lilla Essingen, medan de två övriga ligger strax norr 

ut, på Kungsholmen. Fastigheterna valdes också ut med anledning att de helt eller delvis ska omfattas av 

bostäder. Nära Essingeleden innebär i detta fall att bostäder kommer byggas så nära som 30 till 50 

meters avstånd till den vältrafikerade bilvägen. Ytterligare en anledning till att bostadsprojekt längs med 

Essingeleden valdes ut var att det fanns flertalet planerade byggprojekt längsmed vägsträckans 

tätbebyggda område, som möjliggjorde för en fallstudie. Alla fem planerade bostadsområden tas upp i 

detta arbete för att avgöra i vilken omfattning luftkvalitetsaspekter tas upp i planprocesserna och om de 

skiljer sig åt. Enligt kartan går det att uppskatta att Essingeleden har ungefär jämvärdiga mängder 

föroreningar vid de utvalda områdena. Det är möjligt att byggprojektet vid Västberga utsätts för mer 

föroreningar, då kartfunktionen i databasen tyder på ett större bredd av föroreningar utmed det 

vägpartiet, vilket finns i åtanke under arbetets gång.  

 

Anledningen till att det stora byggnationsområdet vid Midsommarkransen och Aspudden inte tas upp i 

denna fallstudie är att det i nuläget endast finns en godkännandehandling till förfogande. I programmet 

som utfördes under 2013 tas luftkvaliteterna upp mycket kort, där det nämns att det finns risk för att 

MKN överstigs. I programmet för byggplanerna föreslås det att luftkvaliteten behöver utredas närmare 

vid de tre bostadsbyggnationerna som är planerade närmast Essingeleden. (Stadsbyggnadskontoret 

2013, s. 40) Med anledning av att detta projekt inte har kommit särskilt långt i processen utgår området i 

denna fallstudie. 

 

För att skapa en bild av hur mycket hållbar utveckling influerar arbetet när det gäller bostadsetablering 

har flertalet frågor försökt besvaras. Genom granskningar av dokument och intervjufrågor till berörda 

aktörer har det gjorts en bedömning över den omfattning luftkvalitet och människors hälsa beaktats. Den 

viktigaste aspekten ansågs vara hur stadsbyggnadskontoret har bedömt projektens miljöpåverkan och 

om det därmed krävts en MKB. Många aspekter som granskats har varit intressanta för att de antas 

kunna påverka bedömningen av betydande miljöpåverkan, andra punkter har eftersökts med anledning 

av att de tros kunna vara viktiga i ett vidare perspektiv gällande människors hälsopåverkan. Det som 

ansetts viktigt och därmed valts att lyftas fram ur bostadsprocessernas tillhörande dokument och i vissa 

kompletterande intervjuer där skriftliga information inte hittats, redovisas i följande checklista: 

 

 Om det ansetts att det finns betydande miljöpåverkan/ att MKB 

behövs 

 Om fördjupad luftutvärdering har utförts 
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 Närmaste distans från bostad till trafikled avsedd för farligt gods 

 Beräknad nivå av PM10 vid bostadsfasaden  

 Valt år för beräkningarna av framtidsscenarier gällande PM10 

 Om normen klaras för det utvalda året intill bostaden 

 Beräknad nivå av NO₂ vid bostadsfasaden  

 Valt år för beräkningarna av framtidsscenarier gällande NO₂  

 Om normen klaras för det utvalda året intill bostaden 

 När trafiken beräknas vara som störst 

 Aktuell fordonsstatistik intill alla bostadsprojektet 

 Om mängd grönytor och antal träd minskar till följd av projektet 

 Om projekten kommer utföras i befintliga byggnader 

 Startår för projektet 

 

 Antal nya bostäder som projektet beräknas leda till 

 Hur långt i processen bostadsprojektet har kommit i nuläget 

Checklista: Väsentliga aspekter som granskas i fallstudien. 

  

För att lättare ge en överblick för mål och krav som Sverige står inför gällande luftkvalitet har 

information insamlats från EU, riksdagen, myndigheter såsom Naturvårdsverket och länsstyrelser. De 

svenska miljömålen som valt att beröras i arbetet är God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Frisk luft, då 

det ansetts som mest relevanta till syftet eftersom de har koppling till hälsorisker människor utsätts för 

när ämnen återfinns i höga nivåer. Information om åtgärdsprogram för de aktuella luftkvaliteterna i 

Stockholms län har hittats via Naturvårdsverkets hemsida. Det skriftliga materialet från skilda aktörer 

återges i bakgrunden för att ge en så bred och tydlig framtoning av grunden till syftet och 

frågeställningen som möjligt. Vidare under arbetets gång har djupare dokumentanalyser gällande de 

utvalda projekten utförts. Aspekter kopplat till luft och hälsa har eftersökts i de dokument som finns 

tillgängliga för projekten på Stockholms stads bygg- och plantjänst för att ta reda på hur luftkvaliteten 

vid bostadsprojekten har beaktats. Annan relevant information om hälsoaspekter och det aktuella läget 

gällande luftkvaliteter i Stockholm har hittats via sökmotorn Google samt i referenslistor av funna 

dokument. De dokument som refereras till fallstudien anses som data på samma sätt som intervjuer med 

berörda aktörer, vilket även Repstad (2007, s. 115) förklarar som ett korrekt antagande.  
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Källmaterialet som analyserats i fallstudien kan klassificeras på olika sätt, stora delar av textanalyser 

som gjorts grundar sig i offentliga skrifter såsom planbeskrivningar och myndigheters publikationer som 

tolkas som deskriptiva eller kognitiva referenser. Deskriptiva källor har använts för att tolka och få fram 

ett svar på första frågeställningen om och hur luftföroreningar beaktas i planbeskrivningar. För att 

besvara andra frågeställningen har en komparativ (jämförande) design tillämpats vid sammanställningen 

av de mest betydande aspekterna som framförts i checklistan, tabell 1. Jämförelselogik kan enligt 

Bryman (2012, s. 80) leda till en bättre förståelse för en situation som innebär att en jämförelse med två 

eller flera fall utförs. I denna studie görs en komparativ design på de fem utvalda bostadsprojekten intill 

Essingeleden för att skapa en större bild av de faktiska processerna om huruvida de skiljer sig åt eller 

utförs på liknande sätt när det gäller luftkvalitet.  

 

Genom att granska vad som står lagar och förordningar, som kan klassas som normativt material, har en 

värdering kunnat formas av de deskriptiva källorna. Flera dokument som analyserats kan tolkas som en 

blandning av normativa och deskriptiva referenser, då beskrivningar varvas med värderingar, vilket är 

ett vanligt fenomen. (Repstad 2007, s. 118) För att tolka källors trovärdighet har resultat och statistik 

försökt hittats via fler än en källa. Både primära och sekundära källor omnämns i studien, varav de 

sekundära kan uppfattas som sviktande reliabilitet. Statistik som exempelvis insamlats via 

luftvårdsförbunds datainsamling har ansetts som en primär källa med högre trovärdighet än 

myndigheters dokument. (ibid., s. 119) tar upp vikten av att hitta trovärdiga källor och att dessa gärna 

ska vara oberoende, vilket vetenskapliga artiklar, lagar och förordningar, samt mätdata från 

luftvårdsförbund anses vara i denna studie.   

 

Den forskningsstrategi som använts under arbetets gång kan klassas som kvalitativ då teorierna ses som 

kunskapsteoretiska och formar en tolkning av det som framkommer i resultatet (Bryman 2012, s. 39-41). 

Teorin om hållbar utveckling får en induktiv roll där teorin är resultatet (ibid., s. 28). Det som 

fallstudien redovisar förklarar hur stort inflytande hållbar utveckling har på de planerade 

bostadsprojekten.  I studien betraktas sociala företeelser som konstruktioner av individer och samhällets 

ageranden.  Sociala kategorier och händelser ses som något som ständigt formas av omgivningen, och 

inte något som är objektivt, vilket Bryman (2012, s. 39-41) förklarar som en del av den kvalitativa 

forskningsstrategin. När den sociala verkligheten byggs på en konstruerande förmåga kan det också ses 

som att det krävs kunskap och förståelse för hur människor exempelvis påverkas av luftkvaliteter, för att 

de ska förstå kopplingar till hur hälsan ter sig och därefter kunna agera mer hållbart. Om människors 

hälsa blir en kostnad för samhället kan det vara av vikt för samhället att ändra grundförutsättningarna 
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för exempelvis infrastruktur, stadsplanering och energiproduktion för att människor lättare ska kunna 

göra hälsosamma val och därmed exponeras för mindre mängder luftföroreningar. 

 

 I denna fallstudie tillämpas hållbar utveckling som det teoretiska ramverket för att skapa en tolkning 

om den aktuella bostadsbyggnationen i Stockholm anses hållbar. Teorin syftar till att hitta en balans 

mellan sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter, som innebär att människor ska ha goda 

förutsättningar att kunna må bra både i dagen samhälle och i framtiden. Teorin fokuserar till störst del 

på forskning som förklarar hur människor påverkas av luftföroreningar samt hur grönska kan bidra till 

bättre luftkvalitet.  

 

Under arbetes gång har flertalet e-postkonversationer utbytts med ansvariga på stadsbyggnadskontoret, 

exploateringskontoret, miljöförvaltningen, SLB-analys som alla är avdelningar inom Stockholms stad, 

samt Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket för att få en djupare förståelse i varför ageranden 

skett som de gjort i planprocesserna och för att förstå hur de olika aktörerna ser på processerna. Vid 

kontakt med anställda hos Stockholms stad har exempelvis luftutredningar från LVF tilldelats, vilket ses 

som hjälpmedel i fallstudien då det annars kan varit svårare att hitta på egen hand. En central fråga 

under arbetes gång har varit att försöka ta reda på varför olika prognosår utförts för de olika projekten, 

vilket gett blandade resultat som redovisas separat vid informationen av de enskilda projekten.  

 

Alla förutom en intervju utfördes via e-post vilket kan medför några nackdelar, som i vissa fall kan 

anses som mer betydelsefull än i andra. I de situationer då anledningarna till frågeställningarna via e-

post grundat sig i behovet av kompletterande information har metoden fungerat bra, vilket även styrks 

av författaren Pål Repstad (2007, s. 108) som i sin metodbok Närhet och distans – Kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap tar upp reflektioner om olika intervjumetoder.  I ett fåtal fall har respondenternas 

åsikter om specifika ageranden, dock inte nödvändigtvis deras eget agerande, efterfrågats vilket kan 

knytas samman med felkällor och eventuellt bristande reliabilitet (ibid., s. 108). Med anledning av att 

endast ett fåtal frågor har varit av intresse att ställa till de skilda personerna eller aktörerna har det 

ansetts enklast att utföra intervjuerna via e-post. Metodkritik kan riktas mot detta sätt att utföra 

intervjuerna på, då en del information utgår eftersom de icke verbala uttrycken är av avsaknad (ibid., s. 

108). Intervjupersonerna (IP) som det refereras till i studien har valts att benämnas anonyma med utifrån 

ett tilldelar nummer. Nämnare information om personernas yrkesroller och tid för intervjuerna framgår i 

referenslistan.  
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Under arbetsgång har det också visat sig svårt att hitta rätt person för att få svar på vissa frågor och att 

olika aktörer hänvisar till varandra istället för att själva uppge något svar på frågorna, vilket har gjort att 

vissa frågor ej har kunnat bli besvarade. Samma frågor har i vissa fall ställts till flertalet personer på 

skilda arbetsplatser för att öka sannolikheten att få svar samt för att undersöka reliabiliteten. I vissa fall 

har svaren varit snarlika vilket gjort att variablerna styrkts, medan i andra fall när svaren skiljts åt har 

metoden visat på mindre trovärdighet i studien. Om respondenter uttryckt sig på ett sätt som uppfattats 

betydelsefullt för studien tas det upp i resultatet, Repstad (2007, s. 108) framhäver också hur 

reliabiliteten kan påverkas av hur frågor besvaras via e-post. Kvalitetsbedömningen av studien bör enligt 

Bryman (2012, s. 358) tas upp då det ibland varit svårt att komma i kontakt med personer med 

efterfrågad kunskap för att få svar på frågor gällande vissa bostadsprojekt, då ojämn datainsamling får 

kvalitetsbedömningen och resultatens trovärdighet att svikta.  

 

Validiteten i fallstudiens resultat kan kritiseras då tillvägagångssättet för redovisning av 

föroreningsnivåerna skiljer sig åt vid olika bostadsprojekt. Mätningar på Lilla Essingen grundar sig på 

årliga mätningar som luftvårdsförbundet utfört precis intill projektet, medan nivåerna intill två 

bostadsprojekt på Kungsholmen är refererade till en större mätning som gjorts i området. Att 

grundinformationen är applicerad på skilda år innebär att det förekommer en viss osäkerhet och att 

validiteten i jämförelsen sviktar.  

 

En vanlig form av kritik mot kvalitativa studier är enligt Bryman (2012, s. 351-352) den externa 

validiteten som utgör hur generaliserbart resultatet är mot andra sociala miljöer. I denna fallstudie har 

endast fem projekt intill Essingeleden valts ut, vilket innebär att endast ett fåtal av pågående 

bostadsprojekt representeras samt det faktum att alla är lokaliserade intill Essingeleden. Det begränsade 

urvalet kan möjligtvis ha försämrat validiteten. Resultatet skulle kunna påvisa totalt skilda resultat vid 

andra projektet i Stockholm. Intervjumetoden är ostrukturerad, vilket kan kritisera generaliserbarheten. 

Bryman (2012, s. 368) framhäver också svårigheterna med att kritisera denna typ av metod eftersom 

forskaren egna uppfattningar kan vinkla processens utveckling beroende på vad som uppfattats mest 

intressant. 

 

I tabellerna och flera gånger under arbetets gång används beskrivningen trafikled för farligt gods, istället 

för Essingeleden. Anledningen till det är att ett av projekten ligger i en korsning mellan 

Drottningholmsvägen och Essingeleden, men ligger närmast Drottningholmsvägen som också är en 

tungt trafikerad led avsedd för farligt gods. I detta fall är föroreningspåverkan från 

Drottningholmsvägen större än Essingeleden, och den sammantagna effekten kan antas vara större än 
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den hade varit om projektet endast legat i anslutning till en av dessa trafikleder för farligt gods. Mer 

detaljer kring detta omnämns i resultatet.  

 

Flertalet av de vetenskapliga studierna som använts i arbetet har hittas på grund av att andra studier eller 

publikationer har refererat till dem. I dessa situationer har sökningar på Web of Science gjorts direkt på 

författarnamn och publiceringsår. Övriga vetenskapliga artiklarna är även de funna via Web of Science. 

Sökord som använts är: health, effects, adults, children, urban, pollution, living area, traffic, road, 

particulate matter, PM10, heart, cardiovascular, asthma, lung function, hospital, green, nature, air. 
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5. Händelser och konsekvenser i Stockholm 

 

5. 1. Vägtrafikens lokala effekter på invånarnas hälsa  

Mätningar på luftkvalitet i Stockholm utförs av Östra Sveriges Luftvårdsförbund (LVF). Det är en ideell 

förening som samordnar hela regionens behov av luftkvalitetsmätningar med hjälp av länsstyrelser. 

Föreningen består av kommuner, landsting, institutioner, statliga verk och företag. Den del av förbundet 

som utför dagliga mätningar och beräkningar är SLB-analys, som i sin tur är en del av 

Miljöförvaltningen i Stockholms stad.  (SLB-analys u.å.) LVF har vissa mätstationer utplacerade i 

Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län. Under 2013 hade de 12 stationer utplacerade, och de två 

centrala stationerna i Stockholm var belägna på Lilla Essingen och på Torkel Knutssons gata på 

Södermalm. Utöver deras egna mätstationer kan Trafikverket eller kommuner betala för att mätningar 

ska utföras på specifika platser. (Eneroth 2014, s. 11) När en mätning av luftkvaliteten görs är det viktigt 

att platsen är väluttänkt, och särskilda krav finns i LKF. Några exempel på generella regler är att 

mätningar i urbana miljöer ska göras i områden där människor utsätts för höga koncentrationer 

föroreningar, och att mätningarna gärna ska kunna vara representativa för en gata som är minst 100 

meter eller för liknande platser som inte ligger i direkt anslutning. (Naturvårdsverket 2014d, s. 141-142)  

 

När Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund undersökte om MKN för NO₂ och PM10 klarades 

eller ej, visade det sig att ingen av gatustationerna klarade nedre tröskelvärdet för NO₂. Vid mätning av 

PM10 klarade sig alla utom två stationer, dessa två mätstationer med för höga halter låg på Lilla 

Essingen och i Södertälje. Långsiktiga analyser tyder på att PM10 minskar, vilket i själva verket är ett 

resultat av att PM2,5 minskar, som är en följd av minskade utsläpp i Europa.  De långsiktiga trenderna 

gällande NO₂ visar på stora förbättringar sedan 1980-talet, vilket anses vara ett resultat av lagkravet på 

katalysatorer på personbilar. Att minskningen fortsätter antas bero på andelen miljöfordon och skärpta 

krav på utsläpp. Mätstationerna visar på en svag reducering av NO₂, men det är ännu för tidigt att 

avgöra om mönstret kommer hålla i sig och visa på en långsiktig trend. (Eneroth 2014, s. 4-5) De exakta 

uppmätta ÅMV vid Lilla Essingen var för NO₂ under 2013 var 35 μg/m³ och den genomsnittliga 

mängden för de senaste fem åren 36 μg/m³ luft. När det gäller nivåerna på samma plats för PM10 var 

det genomsnittliga femårsvärdet enhetligt med 2013 års värde på 27 μg/m³ luft. Timmedelvärden kan 

stiga långt över genomsnittliga ÅMV och ge ytterligare perspektiv på hur farliga luftmassorna kan vara 

under vissa perioder. I mars 2013 uppmättes det högsta timmedelvärdet för PM10 på Lilla Essingen till 

402 μg/m³ och det högsta värdet för NO₂ daterades i februari till 147 μg/m³. (ibid., s. 15 & 21) 
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Länsstyrelserna vid Stockholms, Skånes och Västra Götalands län framhäver dock att andelen NO₂ med 

stor sannolikhet ökat under de senaste tio åren. De menar att en trolig anledning till det är att andelen 

dieseldrivna fordon ökat, samt att mängden ozon ökat i städer vilket gör att andelen NO₂ blir högre i den 

totala mängd kväveoxider (NO) i luften (Lerman & Hedlund 2013, s. 15). Dock stärker inte 

Länsstyrelserna sina påståenden med några specifika mätdata eller i vilka områden de gjort sina 

antaganden på. Ett rimligt antagande kan vara att LVF:s information är mer tillförlitlig när det gäller 

utvecklingen av NO₂ i Stockholm, medan Länsstyrelsens generella antaganden kan stämma på andra 

platser i Sverige. Detta kan antas med anledning av att LVF utfört mätningar av NO₂ vid stationer i 

Stockholm, Uppsala och Gävleborg som visar på nedåtgående utveckling av lufthalterna. För att ge 

ytterligare ett perspektiv kan nivåerna av NO₂ sättas in i ett nationellt perspektiv. I Naturvårdsverkets 

senaste årliga rapport om miljömålen framgår nationell statistik på svenska utsläpp av NO₂. Det är en 

sammanställning på hur mycket som släpps ut via olika transporter, energiframställningar, 

industriprocesser och övriga utsläpp varje år. Statistiken visar på tydlig och stadig minskning av utsläpp 

av NO₂ under såväl de senaste tio åren som de senaste tjugo åren. (Naturvårdsverket 2014d, s. 43) 

 

5. 2. Samhällskostnader och åtgärder av luftföroreningar 

Utöver att människor drabbas av olika sjukdomar och lider risk att dö i förtid vid ökande halter av 

luftföroreningar, finns det ytterligare en aspekt som är negativ för samhället som helhet. Konsekvensen 

av att människors hälsa försämras i takt med försämrad luft leder till dyra kostnader för samhället. Att 

minimera hälsoproblem och därmed kostnader för sjukvård kan antas vara viktiga aspekter som 

kommuner vill ta hänsyn till när de planerar städer och avgör vart människor ska vistas och bo. 

 

Under 2013 publicerade den dåvarande regeringen en skrift där experter från landets fyra största städer 

medverkade för att redovisa vilka åtgärder som genomförts för att förbättra luftkvaliteten, och hur 

lyckosamma resultaten blivit.  Inom Stockholms stad har åtgärder såsom trängselavgifter, 

dubbdäcksförbud på vissa gator och dammbindning med hjälp av städmaskiner minskat mängden 

föroreningar. I dokumentet framgår vikten av att olika aktörer tar sitt ansvar för att förbättra 

luftkvaliteten. Kommunerna har ett väsentligt ansvar när det gäller planering och omhändertagande av 

gator och parkering, men ansvaret för kollektivtrafiken ligger hos landstinget och de större vägarna hos 

Trafikverket. Enligt Svenska Miljöinstitutet IVL:s uträkningar från 2009 orsakade höga partikelhalter i 

utomhusluften samhällskostnader runt 26 miljarder kronor varje år. Orsaker till kostnaderna antas vara 

dödsfall, kronisk bronkit, andningsbesvär och hjärtproblem, samt arbetsbortfall av andra anledningar. 

(Miljödepartementet 2013, s. 2-3) 
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När yngre barn drabbas av sjukdomstillstånd innebär det oftast att någon äldre person också behöver 

stanna hemma och ta hand om barnet, vilket leder till minskad arbetstid och inkomst för den personen. 

När skolbarn blir sjuka bör det också räknas med att barnet förlorar undervisningstid vilket kan påverka 

framtida utveckling hos individen. Något som också bör tas upp gällande såväl vuxna som barn är 

kostnaderna för mediciner. Att må bra och kunna delta och utöva de aktiviteter som önskas är något som 

individer värdesätter men som är svårare för samhället att kalkylera. Men bland vuxna har det gjorts 

studier på deras vilja att betala för välmående, vilket tillsammans med förlustkostnaderna som uppstår 

vid försämrad hälsa skapar det en sammanfattande kostnad av föroreningar. (Nerhagen et al. 2013, s. 28-

29)  

 

I Luftguiden som Naturvårdsverket publicerade 2014 förklaras att det finns sex olika åtgärder/styrmedel 

som används för att få ner föroreningsnivåerna. Dessa kategoriseringar kan delas in i: information (som 

kan innebära alternativt resande), administrativa styrmedel (lagstiftning och miljözon), ekonomiska 

styrmedel (parkeringsavgift och trängselskatt), fysiska åtgärder (städning av gator, dammbindning), 

utredning (se över tilltänkta styrmedel) samt åtgärden att begränsa exponering och den totala mängden 

utsläpp via planering. Naturvårdsverket framhäver också att kommuner bör ta i beaktande om 

trafikmängden förändras, hur utvädringsmöjligheterna är, samt hur många personer som exponeras av 

riskerna. (Naturvårdsverket 2014d, bilaga 4) 

 

5. 3. Förtätning och konsekvenser för grönområden 

I ÖP för Stockholm beskrivs de planerade strategierna för hur staden ska kunna växa och rymma allt fler 

invånare, staden ska bli tät och bättre sammankopplad med hjälp av kollektivtrafik 

(Stadsbyggnadskontoret & Z:CO 2010, s. 5). I ÖP framhäver staden de viktigaste delmålen, vilka är att 

minimera trafikutsläpp, trafikbuller och växthusgaser från energiproduktion. De tydliggör också vidden 

av att skapa bättre luftkvalitet, de skriver att kommunen måste se till att MKN efterföljs i såväl 

planering som tillsyn. Dagens regler har gjort det svårt att förtäta staden. Dock poängteras att domar i 

Regeringsrätten har godkänt bostadsbyggnation i vissa fall där endast ett fåtal personer utsätts för 

försämrade luftkvaliteter, om det lett till att många människor fått förbättrade luftkvaliteter i andra delar 

av staden. (ibid. 2010, s. 28)  

 

I Stockholms stads planeringsdokument Bostadspotential i Stockholm (BPS) omnämns konsekvenser 

för befintliga grönområden som ökad förtätning innebär. Desto mer Stockholm växer desto större tryck 
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blir det på stadens grönområden. De grönområden som anses betydelsefulla ur socialt, kulturhistoriskt 

eller ekologiskt perspektiv har lämnats orörda i planeringsprocesserna, men vissa grönytor kommer att 

exploateras. (Svensson et al. 2014, 14) Planen för Stockholms bostadsutbyggnad är förtätning i både 

stora och små geografiska luckor. Olika grönområden kommer tas i anspråk, och nya parker kommer 

anläggas i tätare miljöer. Vissa områden kan säkerligen stå inför stora förändringar och i 

produktionsplanen framhävs förtätningens fördelar såsom närhet till kollektivtrafik, lättare tillgång till 

handel, service, parker och lekplatser. (ibid. 2014, s. 17-18) 
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6. Planerade bostadsprojekt nära Essingeleden 

Följande del av fallstudien kommer att redovisa granskningar av fem utvalda bostadsprojekt intill 

Essingeleden E4/E20. De granskade fallen redovisas i ordning utefter det år som projekten påbörjades. 

Turordningen börjar med ett projekt på Lilla Essingen, för att sedan gå vidare till ett projekt vid 

Kristineberg, ett vid Stadshagen, ett i Gröndal, för att sista avsluta med ett relativt nyligen påbörjat 

bostadsprojekt i Västberga. 

  

6. 1. Lilla Essingen - Primusområdet (diarienummer 2006-05021) 

På ön Lilla Essingen som tidigare omfattades av industribyggnader började det planeras för bostäder 

redan 1998 och vissa bostadsområden stod klara 2007. Nya byggplaner för nordvästra delen har varit 

aktuella sedan 2005. Den tidigaste planen för området innebar en viss del kontorsfastigheter men med 

anledning av att spårbunden trafik inte finns tillgänglig ansågs området oattraktiv för uthyrning av 

kontorslokaler och nyaste planen innefattar därav endast bostäder. (Conciauro 2014, s. 6) Bostäderna är 

planerade på ett område av sju hektar som kallas Primusområdet. Området angränsar till Mälaren i tre av 

fyra vädersträck medan Essingeleden ligger intill området i söder. Bostadsbyggnationen på Lilla 

Essingen beräknas till 600 lägenheter varav 120 är planerade att bli hyresrätter (ibid. s. 2). Fyra av 14 

bostadshus är planerade att byggas så nära som 50 respektive 60 meter från Essingeledens vägkant, 

vilket överskrider de normer Länsstyrelsen angett (Stadsbyggnadskontoret 2014, s. 74).  

 

Första utlåtandet gällande planernas miljökonsekvenser finns i tjänsteutlåtandet från 2009, där 

Stadsbyggnadskontoret ansett att projektet har betydande miljöpåverkan (Conciauro 2009, s. 10). 

Kvarteret är planerat att utformas så att de hus som är belägna närmast Essingeleden ska fungera som 

ljuddämpande skärmar mot buller för att byggnader innanför ska få så goda ljudnivåer som möjligt. 

Stadsbyggnadskontoret har trots planerna om att byggnaderna ska fungera som ljuddämpande skärmar 

bedömt att genomförandet kan komma att medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kapitlet 11§ 

och PBL 5 kapitlet 18§. (ibid. s. 2) Anledningarna till att behovsbedömning som stadsbyggnadskontoret 

utförde i samband med detaljplanens upprättande resulterade i betydande miljöpåverkan grundade sig i 

att buller, luftkvalitet, samt risk- och säkerhetsfrågor ansågs allvarliga. Länsstyrelsen gjorde också 

bedömningen att betydande miljöpåverkan kan uppkomma, samt adderade att det fanns potential för 

ytterligare miljöpåverkan som de ansåg kunde uppkomma via översvämningsrisker och risker för 

spridningar av föroreningar i marken. De poängterade även strandskyddet som de tyckte borde 

behandlas vidare. (Stadsbyggnadskontoret 2014, s. 3) 
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I planbeskrivningen framgår de utredningar som gjort under processens fortlöpande. Det har genomförts 

utredningar gällande buller och bland annat haltberäkningar för PM10 och NO₂ där beräkningar för året 

2023 gjorts (Conciauro 2014, s. 4). Anledningen till att år 2023 använts som ett horisontår vid 

prognostisering av hur föroreningshalterna kommer att vara i framtiden grundar sig i att det året är 

trafiken beräknad att vara som kraftigast (ibid. s. 74). I planbeskrivningen framgår det att 

miljökvalitetsnormerna för både PM10 och NO₂ överstiger de rekommenderade nivåerna precis intill 

Essingeleden, vilket förklaras som en effekt av den tungt belastade vägen (ibid. s. 18). För att lindra 

mängden dålig luftkvalitet är byggnadernas luftintag placerade i riktning bort från Essingeleden (ibid. s. 

37). Med anledning av att bostäder ska byggas närmare än 150 meter ifrån en väg som är primär 

transportled för farligt gods, ska enligt Länsstyrelsen riskerna analyseras. (ibid. s. 18) 

Stadsbyggnadskontorets och länsstyrelsens sammanfattande åsikter är att det finns flera aspekter som 

antas ha betydande miljöpåverkan och därmed krävs en MKB. De miljöfrågor som denna MKB grundas 

i är trafik- och verksamhetsbuller, luftkvalitet, risk för spridning av markföroreningar, risker och 

säkerhetsaspekter kopplat till Essingeleden där särskild poängtering finns gällande olycka med farligt 

gods, samt översvämningsrisker och strandskydd. (ibid. s. 73) Effekterna som tas upp i 

miljökonsekvensbeskrivningen gällande luftkvaliteten är att miljökvalitetsnormerna generellt sätt inte 

beräknas överstiga normvärdet. Dock poängteras att det finns en risk att nivåerna överskrids vid 

ogynnsamma väderförhållanden. Halterna kommer bli aningens förhöjda mellan huskropparna i 

jämförelse till den generella nivån i området, men såväl NO₂ och partikelnivåerna beräknas ligga under 

normvärdet. (Stadsbyggnadskontoret 2014, s. 32-34). Partikelhalterna för PM10 är beräknade att ligga 

någonstans mellan 21-34 μg/m³ luft beroende på hur stor andel av trafiken som använder dubbdäck och 

prognosen för NO₂ uppges enligt luftutredning hamna på 28-38 μg/m³ luft. (ibid. s. 33-34).  

 

En annan aspekt som tas upp är att 65 av 134 träd kommer att avverkas i och med nybyggnationen. 

Dock nämns inget om trädens inverkan på luftkvaliteten utan det som tas upp som negativ aspekt är de 

ekologiska konsekvenserna. Det framgår också att ett visst antal nya träd ska planteras, och det förklaras 

att det kommer ta tid innan de nya träden gör samma nytta som nuvarande. (Stadsbyggnadskontoret 

2014, s. 45) Enligt planbeskrivningen ska det finnas god tillgång till parker och grönområden 

(Conciauro 2009, s.7). Den totala parkytan kommer med de nya planerna att öka från 12 500 till hela 21 

800 kvadratmeter med de nya planerna. En hälsonackdel med parkytorna är dock att endast en av 

parkerna klarar bullernivån, under 50db, och uppnår kraven för god parkmiljö. (Stadsbyggnadskontoret 

2014, s. 44) 
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6. 1. 1. Varför valdes 2023 som prognosår? 

Vid projekteringen av denna bostadsbyggnation framgår det tydligt varför 2023 valdes som horisont år. 

Anledningen till att 2023 valdes var att trafikflödena på Essingeleden är beräknade att vara som störst 

detta år enligt en trafikbullerutredning. Trots den tidsmässiga avgränsningen till 2023 förklaras det i 

MKB:n att även år 2030 kommenteras. Vid närmare kontakt med tjänsteman på exploateringskontoret 

bekräftas det att 2023 är året med förväntad maxnivå av fordon. Detta är en förutsättning som baseras på 

att Förbifart Stockholm öppnar och leder till minskad trafik på Essingeleden. Tjänstmannen meddelar 

också beslutet av valt år är något som gemensamt bestämts av exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret. (IP2, 2014) 

 

6. 1. 2.  Sammanfattning 

Följande punkter tolkas som betydande gällande hållbar utveckling eller anses viktiga för att skapa en 

helhetsbild av projektet. 

 

 Det bedöms finnas betydande miljöpåverkan 

 Luftutvärdering har utförts 

 48 meter mellan närmaste hus och Essingeleden 

 Beräkning av PM10: 21-34 μg/m³ luft  

 Beräkning av NO₂: 28-38 μg/m³ luft 

 Prognosår 2023 för både NO₂ och PM10 

 Normen klaras för både NO₂ och PM10 

 Trafiken beräknas vara som störst år 2023 

 65 av 134 träd kommer att avverkas, men yta grönområde 

kommer inte minska 

 Nya byggnader kommer etableras på gammal industrimark 

 Projektet startade 2005 

 

 Projektet innebär 600 nya bostäder 

 Projektet befinner sig ännu i planskedet  
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6. 2. Kristineberg - Krillans krog 1 (diarienummer 2007-37127) 

Krillans Krog 1 är ett område i Kristineberg som omfattades av Kristinebergs hotell fram tills hösten 

2012 då hotellet revs med anledning av planerad nybebyggelse (Stockholm stad 2013, s. 9). Ärendet 

startade sommaren 2010 och avser en ombyggnation av fastigheten. Området som ska bebyggas är som 

närmast beläget 70 meter från Essingeleden och 25-30 meter från Drottningholmsvägen, samt två 

kilometer från Bromma flygplats. (Berg 2010, s. 8) Planen är att anlägga bostäder, en förskola samt 

centrumverksamheter vid gatuplan (Berg 2009, s. 2). Antalet lägenheter är beräknade till 165-170 

(Bäckström 2014 s. 4). Stadsbyggnadskontoret har beslutat att detaljplanerna om förändring inte 

kommer att leda till betydande miljöpåverkan, att en miljöbedömning därmed inte behöver utföras. 

(ibid. s. 6)  

 

 I första planbeskrivningen finns relativt detaljerad information om utomhusluften i området och vilka 

konsekvenser byggnationen beräknas leda till (Berg 2010). SLB-analys fick i uppdrag av Peab Bostad 

att utföra kontroller över luftkvaliteterna och har genomfört spridningsanalyser på hur mycket PM10 

och NO₂ som fanns i luftmassorna kring hotellet. Analysen appliceras på framtiden och året de beräknar 

luftkvaliteterna på är 2015. Bedömning är att miljökvalitetsnormerna inte kommer att överstigas år 2015 

och att det är lämpligt att bygga bostäder där (ibid. s. 9). Trafikmängden är uppskattad att uppgå till 

127 400 fordon i snitt per dygn på Essingeleden och 72 500 fordon på Drottningholmsvägen under 

2015. Miljökvalitetsnormerna för PM10 vid Drottningholmsvägen är skattad till att överskridas inom ett 

avstånd av 20 meter från vägen, och de planerade byggnaderna anses därmed klara normen då de är 

beräknade att ligga som närmast 25meter från vägen. Föroreningsnivån av PM10 från Essingeleden är 

beräknad att hamna på 36-42 μg/m³ och intill fasaden i riktning från Drottningholmsvägen är nivån 

beräknad till 45-47 μg/m³ luft. Mätningarna för NO₂ är också beräknade att klaras i riktning från båda 

vägarna. Dock framgår det inte i text i rapporten vilka NO₂ halter som uppmättes vid fasaden, utan 

endast att de lägre halterna på innergården låg på 22-24 μg/m³. Men genom att studera figur 6 i 

rapporten tyder markeringarna på att NO₂ nivåerna riskerar att hamna på 36-48 μg/m³. Med anledning 

av att halterna av PM10 kommer vara väldigt höga från båda vägarna är planen att anpassa områdena 

vid dessa fasader så att människor väljer att inte vistas där. Andra planer för att minska människors 

exponering är placera tilluftsintag för bostäderna och utomhusutrymmen för barnen på förskolan i de 

riktningar som har lägst föroreningshalter. (ibid. s. 10) 

 

Länsstyrelsen lämnade in en prövning av detaljplanen i mars 2014 med anledning av att de anser att det 

utgörs brister i dokumentet (Josefsson 2014, s. 2). Länsstyrelsen framhäver att riksintressen inte 
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tillgodoses och att boende och människor som vistas i området utsätts i för hög grad av faror gällande 

hälsa, säkerhet och eventuella risker vid olyckor. De tydliggör att de stora trafiklederna kan innebära 

nackdelar gällande både bullernivåer och föroreningsproblem. Länsstyrelsen menar att de buller- och 

luftföroreningsnivåer som anses lämpliga i stadsmiljöer inte förklaras i planen till huruvida de ska 

uppnås. (ibid., s. 4). Länsstyrelsen framförde också synpunkter på val av placering av såväl förskolan 

och bostäderna då de menade att det gick att placera byggnaderna i mindre hälsoskadliga områden. 

(ibid. s. 1-2) Av dessa anledningar vill de upphäva stadens beslut om att anta byggplanen (ibid. 2014, s 

5). Detta resulterade i en ny planbeskrivning som utkom i november 2014 där stadsbyggnadskontoret 

utfört ändringar av plankartan så att förskolan placeras enligt önskemål, vilket innebär längre från 

vägtrafiken och luftföroreningskällorna. Stadsbyggnadskontoret gör också kompletteringar av planen 

och tar upp synpunkterna gällande risker vid olyckor och bullernivåer vid in- och utflygningar vid 

Bromma flygplats. Några förbättringar eller förslag gällande luftkvaliteten intill bostäderna framgår 

dock inte. De menar att länsstyrelsens synpunkter tillgodoses genom de revideringar de gjort gällande 

förflyttningen av förskolan samt flygbuller och riskutredningar vid olyckor. (Bäckström 2014)  

 

Enligt genomförandebeskrivningen kommer byggherren till största del att ansvara för att partiklar, buller 

och riskfrågor, något som är planerat att omhändertas på teknisk väg. (Bäckström 2014 s. 4) Fakta 

kvarstår dock att föroreningsnivåerna av såväl PM10 som NO₂ är väldigt höga i området. Enligt LVF:s 

rapport från 2010 är halterna som uppmäts vid den fasaden som ligger närmast mot 

Drottningholmsvägen 45-47 μg/m³, vilket är en knapp marginal till gränsvärdet som går vid 50 μg/m³ i 

dygnsmedelvärde. (Brydolf 2010, s. 11) Beräkningar som utförts gjordes endast fem år framåt i tiden, 

från 2010 till 2015, med anledning av att det var året då bostaden var planerad att stå redo för inflyttning 

uppger en källa inom Stockholms stad. Enligt länsstyrelsen finns det inget krav på hur långt fram i tiden 

ett tidsscenario ska sträcka sig, då de menar att ju längre in i framtiden de sträcker sig desto mer 

osäkerhet återfinns i antagandena. När det gäller trafikhändelser påpekar de att om det finns någon 

särskild händelse som med vetskap kommer att inträffa bör det finnas med i beräkningarna. Enligt 

länsstyrelsen är det vanligt att planerad tidsaspekt ligger på omkring fem till tio år framåt i tiden. Något 

som också framkommer vid kontakt med länsstyrelsen är att utluftningen i området försämras i och med 

byggnationen, vilket påverkar alla människor som kommer att bo i området. Dock är inte mängden 

emissioner beräknad att påverkas av den ökande inflyttningen. En ytterligare intressant aspekt som 

framkommer vid kontakt med tjänstmannen på länsstyrelsen är att det i vissa fall anses okej att bygga 

bostäder i ett område där normerna överträffas, om det gagnar framtida möjligheter för halterna att 

sänkas eller om hälsorisken anses försumbar. Kontaktpersonen på länsstyrelsen menar att i nuläget finns 

det inte någon anledning för länsstyrelsen att stoppa det planerade bostadsbygget i Kristineberg. (IP3, 
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2014) Enligt Stockholms stads bygg- och plantjänst visar sökning på projektet har processen passerat 

antagandeskedet och befinner sig i stadiet där det ännu går att överklaga. Görs inga överklaganden eller 

om överklaganden avslås vinner projektet laga kraft. (Stockholms stad u.å.) 

 

6. 2. 1. Varför valdes 2015 som prognosår? 

Vid kontakt med stadsbyggnadskontoret, vidarebefordrades frågan om varför 2015 valdes som 

prognosår vidare till en extern samarbetspartner. Det enda svaret som kom var att bostaden var beräknad 

att stå klar till 2015 och att det var anledningen till utvalt år. Varför det inte gjorts någon prognos längre 

fram i tiden ifrågasattes i e-postkonversation. Prognosåret 2023 som användes vid planeringsprocessen 

på Lilla Essingen refererades till i dialogen eftersom trafiken som kommer passera Kristineberg kan 

antas uppnå liknande mängder som vid den nära belägna ön Lilla Essingen. Svaret på varför 2023 inte 

hade använts gick inte att få fram i detta läge då den externa samarbetspartnern som konversationen 

utbyttes med saknade kunskap i det och hänvisade istället till de som utfört utredningarna. (IP4, 2014)  

 

Vid kontakt med ansvarig på miljöförvaltningen, SLB-analys ställs frågan om vem som bestämmer hur 

lång fram i tiden beräkningar utförs. I svaret från SLB-analys förklaras det att prognosen sätts till det 

året som bostaden är beräknad att stå klar och människor kan flytta in. Den anställda vid SLB-analys 

tydliggör också att det är exploatören som uppger till dem vilket år de vill ha prognostiserat. Något som 

också förtydligas via denna kontakt är när prognoser av luftföroreningar utförs används 

spridningsmodeller, aspekter som tas hänsyn till i dessa beräkningar är exempelvis framtida 

fordonsutveckling eller förändrade bakgrundshalter. Vid ifrågasättande om exempelvis minskad 

växtlighet i form av träd eller parkytor är något som beaktas i beräkningarna, då de enligt flera studier 

anses ha en förmåga att rena luft, ges svar att de inte kan ta hänsyn till om sådana aspekter är 

omdiskuterade. Dock meddelar de att de tar hänsyn till förtätningsförändringar som kan påverka 

utvädringsmöjligheterna. Om en parkyta är planerad att upphöra med anledning av att en byggnation ska 

uppföras beaktas den minskade öppna ytan enbart av de minskade utvädringsmöjligheterna och inte från 

ekosystemtjänstperspektiv. (IP5, 2014) 

 

För att återgå och försöka få klarhet i varför 2015 sattes som prognosår kontaktas exploateringskontoret 

eftersom SLB-analys hos miljöförvaltningen klargjorde att det valda prognosåret är en önskan och 

uppmaning från exploatörens sida. En tjänsteman på exploateringskontoret som är ansvarig för 

byggnationer både på Lilla Essingen och Kungsholmen meddelar att personen i fråga inte kan svara på 

varför 2015 valts som prognosår. Tjänstemannen säger att miljöförvaltningen, SLB-analys, möjligtvis 
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kan svara på det. (IP6, 2014) Efter att frågan ställts till alla inblandande aktörer kan det konstateras att 

2015 valdes på grund av att det var beräknat inflyttningsår. Den beräknade ökningen av trafikmängd är 

inget någon talar om, och hänsyn till trafikökningen verkar saknas helt i detta fall.  

 

6. 2. 2. Sammanfattning  

Följande punkter tolkas som betydande gällande hållbar utveckling eller anses viktiga för att skapa en 

helhetsbild av projektet. 

 

 Det bedöms inte finnas betydande miljöpåverkan 

 Luftutvärdering har utförts 

 25 meter mellan närmaste hus och Essingeleden 

 Beräkning av PM10: 45-47 μg/m³ luft  

 Beräkning av NO₂: 36-48 μg/m³ luft 

 Prognosår 2015 för både NO₂ och PM10 

 Normen klaras för både NO₂ och PM10 
 

 Gammal hotellbyggnad på området rivs och ny byggnad etableras 
 

 Projektet startade 2010 
 

 Projektet innebär 165-170 nya bostäder 
 

 Projektet befinner sig i sista skedet innan laga kraft inträder 

 

6. 3. Gröndal - Bryggvägen och Gröndalsvägen (diarienummer 2008-06143) 

Startåret för bostadsbyggnationerna längs Bryggvägen i Gröndal var 2008. Planen innebar att en 

kontorsfastighet, parkyta och ett litet vattenområde skulle byggas om till 240 bostäder. (Strömbäck 

2009. s. 1) Området är beläget mycket nära Mälaren och Essingeleden (ibid. s. 2). I första 

tjänsteutlåtandet har miljöförvaltningen redogjort att det finns några miljöfrågor som är viktiga att 

utreda vid de kommande planerna. De två aspekterna som de anser viktigast är buller och områdets 

naturvärden.  Andra miljöaspekter som de också nämner som viktiga är parkeringsmöjligheter för bilar 

och cyklar, dagvattenhantering och risker för översvämningar i Mälaren samt buller och lukt från en 

fabrik som ligger i närheten. (ibid. s. 10) Inga aspekter kopplade till luftkvaliteter återfinns i det första 

tjänsteutlåtandet.  Efter att plansamråd genomförts kom ett nytt tjänsteutlåtande i början av 2011. 
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Förslag på fler bostäder framkom samt efterfrågade remissinstanser ytterligare redovisning gällande 

miljö, natur och riskfrågor. Kortfattade information gällande luftkvaliteter återfinns i dokumentet där det 

står att halterna för såväl PM10 som NO₂ för planområdet ligger under normvärdet, dock framgår inga 

specificerande siffror och inte heller vilket år de syftar på. (Strömbäck 2011, s. 8) 

 

Den aktuella och slutgiltiga byggnationsplanen innebär till störst del bostäder, vilket kommer att omfatta 

320 lägenheter (Strömbäck 2012a, s. 5). Stadsbyggnadskontoret beslutade med stöd från 

miljöförvaltningen, brandförsvaret och stadsmuseet att en MKB inte behövs, då byggnationen inte antas 

leda till betydande miljöpåverkan. (ibid. s. 11) Förslaget kommer dock att innebära inverkan på 

naturmiljön då trädavverkning kommer ske av 36 ekar, 18 pilar, 14 tallar, samt 9 lövträd i området. 

Enligt planbeskrivningen har avverkningen en inverkan på naturmiljön och rekreationsmöjligheterna, 

förluster inom estetik, ekologi och biologi omnämns. (ibid. s. 12).  

 

Vissa av de nya bostäderna kommer att ligger inom 50 meter från Essingeleden, vilket har resulterat i att 

en riskanalys har utförts. I riskanalysen granskas bland annat utrymningsvägar i händelse av olycka på 

Essingeleden. Då byggnationen även ligger mycket nära strandkanten tas risker med påsegling upp som 

viktiga miljökonsekvenser. (Strömbäck 2012a, s. 12-13) Bilismen omnämns i den mån att mängd fordon 

kan leda till stor belastning på trafiknätet under rusningstrafik, då bebyggelsen beräknas leda till 

ytterligare 480 fordon per dygn (ibid. s. 16).  Buller och åtgärder för att minska ljudnivåer i de mest 

drabbade byggnaderna och vädersträcken berörs (ibid. s. 11).  Luftföroreningarna nämns vid ett tillfälle 

för att tydliggöra att friskluftsintag till bostäderna placeras på motsatt sida som Essingeleden. I 

tjänsteutlåtandet för godkännande redogörs det för exploateringens utformande som är lokaliserad så att 

miljökvalitetsnormer och krav ska kunna uppnås gällande buller, luftkvalitet och risker vid olyckor på 

Essingeleden eller i Mälaren (Strömbäck 2012b, S. 8). I planbeskrivningen poängteras det också att tung 

trafik inte bör ske på Bryggvägen på morgonen när barn är på väg till skolan. Det finns fler alternativa 

promenadstråk till skolorna, men kritik tas upp till båda förslagen, där ett alternativ är en gångväg under 

Essingeleden som bör förbättras då den kantas av trappor i dag . (Strömbäck 2012a, s. 16-17)  

 

Det senaste som skett gällande detta bostadsärende är att länsstyrelsen har överklagat projektet, men 

överklagandet avvisades av mark- och miljödomstolen (MMD) under sommaren 2014. Ärendet vann 

laga kraft i september. (Stockholms stad 2014) 

 



37 

 

6. 3. 1. Vilket prognosår användes och vilka föroreningshalter beräknades?  

Vid kontakt med en av de två tjänstemännen som var områdesansvariga för Hägersten-Liljeholmen fram 

till slutet av 2013 (Stockholms stad 2013, s. 3), hänvisades förfrågningen om valt prognosår och 

beräknade föroreningshalter till den ansvarige hos miljöförvaltningen. (IP7, 2014) Tjänstemannen på 

miljöförvaltningen hänvisade förfrågningarna gällande prognosår vidare till de personerna som utfört de 

efterfrågade utredningarna hos SLB-analys. (IP8, 2014) När SLB-analys kontaktades framgick det att de 

inte hade någon luftutredning i deras arkiv gällande bostadsprojektet i Gröndal. De tydliggjorde också 

att SLB-analys inte har ensamrätt på att utföra dessa typer av utredningar, så enligt SLB-analys kan 

eventuellt någon annan konsult blivit anlitad av exploatören att genom en luftutredning för detta projekt. 

(IP10, 2015) En tjänsteman på stadsbyggnadskontoret ombes via e-post ta reda på om det gjorts någon 

luftutredning för projektet. Svaret från tjänstemannen på stadsbyggnadskontoret är att inget hittas som 

tyder på att en luftutredning har utförts gällande bostadsprojektet i Gröndal. (IP11, 2015) 

 

6. 3. 2. Kompletterande detaljer  

Tjänstemannen (IP11, 2015) bifogar via e-post två dokument som stadsbyggnadskontoret beställt från 

miljöförvaltningen, dessa två samhörande dokument är underlag för miljökonsekvensbeskrivning. I det 

mest omfattande dokumentet från miljöförvaltningen förklarar de att de högst väsentliga miljöfrågorna 

är naturvärden och buller. De framhäver att byggplanens genomförande inte kan antas ha någon 

betydande miljöpåverkan. Anledningen till deras bedömning förklaras på följande sätt: ”Motiv för detta 

är att kriterier i bilaga 4 (och i förekommande fall även 2), rörande planens egenskaper, typ, påverkan 

mm, ingående i MKB förordning (SFS 1998:905)”. (Kvartoft Kruså 2008, s. 1) I bilaga 4 i förordningen 

(1998:905) för miljökonsekvensbeskrivningar lyder ett av bedömningskriterierna enligt följande: ”Typen 

av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. I bedömningen skall särskilt beaktas… d) 

riskerna för människors hälsa eller för miljön”. I underlaget från miljöförvaltningen framgår det att 

miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet understiger normvärdet. Dock finns ingen information om 

mätningar eller beräkningar.  

 

I underlaget från miljöförvaltningen hänvisas till ett annat dokument som fungerar som en hjälpreda för 

miljöförvaltningens och Stockholms stads vid bedömning av MKB (Kvartoft Kruså 2008, s. 1). I Denna 

hjälpreda står det att: ”Fördjupade studier och beräkningar bör göras om en plan möjliggör bebyggelse 

intill trafikerade vägar enligt tabellen för kritiska trafikflöden.” (Stockholms stad 2014, s. 38). 

Information kompletteras med en tabell som utgör kritiska trafikmängder som kan innebära att 

miljökvalitetsnormer riskerar att överstigas. Tabellen ska ses som en vägledning då föroreningsnivåerna 
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påverkas av fler faktorer än antal fordon, såsom spridningsmöjligheter, andel tung trafik och hastighet. 

Enligt tabellen har Essingeleden som faller in i kategorin ”öppen väg” en kritisk gräns för att PM10 

riskerar att överstigas om fordonsantalen ligger kring 58 000 - 71 000. När det gäller NO₂ riskerar 

normvärdet överstigas vid fordonsmängden 85 000 – 90 000. (Stockholms stad 2014, s. 38) 

 

6. 3. 3.  Sammanfattning  

Följande punkter tolkas som betydande gällande hållbar utveckling eller anses viktiga för att skapa en 

helhetsbild av projektet. 

 

 Det bedöms inte finnas betydande miljöpåverkan 

 Luftutvärdering har inte utförts 

 Vissa hus närmare än 50 meter från Essingeleden 

 Beräkning av PM10 framgår ej  

 Beräkning av NO₂ framgår ej 

 Prognosår för NO₂ och PM10 framgår ej 

 Normen klaras för både NO₂ och PM10 

 

 75 träd kommer avverkas och grönytor minskar 

 

 Nya byggnader kommer etableras där det tidigare varit grönytor och 

vatten samt tidigare kontorsbyggnad 

 

 Projektet startade 2008 

 

 Projektet innebär 240 nya bostäder 

 

 Projektet har vunnit laga kraft 

  

6. 4. Stadshagen - Paradiset 23 och 27 (diarienummer 2010-11429) 

Vid Stadshagen på norra delen av Kungsholmen ligger fastigheterna Paradiset 23 och 27. Byggnaden 

ligger så nära som 10-15 meter ifrån Essingeleden.  (Byström 2011, s. 1) Ärendet startade 2010 med 

syfte att ändra fastighetens användning från tidigare industriverksamhet till kontorslokaler, samt 

undersöka möjligheterna för att bygga bostäder i vissa delar av fastigheten (Byström 2010, s. 2). Med 
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anledning av att första planerna inte ansågs utgöra något intresse för allmänheten behandlades 

tjänsteutlåtandet med enkelt förfarande (ibid., s. 1). I utlåtandet tas miljö- och riskaspekter upp då de 

anses vara miljökonsekvenser som planförslaget medför. En av dessa aspekter är kopplad till den 

närbelägna Essingeleden och syftar till de risker som kan uppkomma vid olyckor med farligt gods. 

Buller tas upp men endast i den mån att störande ljud kan förekomma från externa industrier. Inget 

nämns om luftkvalitets- eller bulleraspekten från Essingeleden. Dock kan det inte uteslutas att 

luftaspekten var inkluderad i miljö- och riskaspekterna då det stod att bland annat skulle de nämnda 

intressepunkterna uppmärksammas i planbeskrivningen, vilket kan innebära att fler än nämnda 

synpunkter var planerade att tas i beaktande. Vid planarbetet 2010 fanns ännu inga planer på bostäder 

utan endast att kontorsverksamhet skulle byggas i fastigheten, vilket kan vara orsaken till att 

hälsoaspekter kopplat till Essingeleden inte omnämndes i första utlåtandet. (ibid., s. 4) 

 

I den aktuella planbeskrivningen från 2011-11-06 har vissa förändringar skett, antalet planerade 

bostäder i fastigheten har ökat till 105 lägenheter och 19 radhus på taket, samt kommer centrumändamål 

byggas på bottenplan och en biltvätt under markytan. (Byström 2011, s.6-7) De planerade bostäderna 

kommer byggas i den befintliga fastigheten som ej har fasad mot Essingeleden. Det innebär ett avstånd 

på ungefär 30 meter, samt direkt skydd från vägen då ytterligare en fasad skiljer dem åt. Riskerna vid 

dessa bostäder bedöms som små eftersom den andra huslängan utgör ett skydd från trafikleden. (ibid., s. 

13) En bedömning av luftkvaliteten har gjorts gällande partiklar PM2,5 och PM10. Gällande PM10 

överskrids dygnsmedelvärdet på Essingeleden redan i dag och det omnämns även att värdet tros 

överstigas år 2015 (ibid., s. 14). Ytterligare analyser av framtida scenarier saknas i de offentliga 

dokumenten på Stockholms stads hemsida, det nämns inga mätningar av föroreningsnivåer intill 

bostadshuset. Den bedömning av luftkvaliteten som gjorts vid detta projekt grundar sig i en studie som 

LVF gjorde 2009 på nordvästra Kungsholmen där det framgår att partikelhalterna understiger 

normvärdet vid marknivå, men överstiger normvärdet i höjd med Essingeleden, vilket är på en nivå på 

13 meter över markytan. Det framgår också att bebyggelse längsmed Essingeleden gör att 

luftföroreningshalterna blir högre än de hade varit om luften kunnat cirkulera mera. Längsmed 

husfasaderna som vetter mot Essingeleden klaras inte miljökvalitetsnormerna, men i taknivå blir luften 

så pass utblandad att nivåerna klaras. Enligt en bedömning klaras normerna vid fastighetens gårdsplan 

som bostadshuset vetter mot samt andra sidor av de planerade bostäderna. Den delen av fastigheten som 

bostäderna är planerade att bli belägna ligger längst ifrån Essingeleden, skyddad bakom den främre 

byggnaden intill vägen. Halterna av PM10 beräknas ligga på 27-39 μg/m³ i marknivå vid 

bostadsfasaderna. (ibid., s. 14-15) I planbeskrivningen förklaras att friskluftsintag ska placeras på en 

trygg sida som ej är riktad mot Essingeleden. Det framgår även att där trygg sida för luftintag inte kan 
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verkställas bör möjligheten till att stänga igen luftintaget vara möjligt. (ibid., s. 13) Några specifika 

siffror på vilka föroreningshalter som beräknades till 2015 hittas inte. Vid kontakt med en tjänsteman på 

SLB-analys framgår liknande information som i dokumenten, att beräkningarna av PM10 utgörs av 

stora intervaller där halterna överskrids intill den närmaste fasaden i höjd med trafikleden och 

underskrids i marknivå. (IP10, 2015) Någon information gällande NO₂ har inte lyckats påträffas. 

 

Stadsbyggnadskontoret fattade beslutet i planbeskrivningen att en miljöbedömning inte behövs, då de 

bland annat ansåg att den planerade verksamheten inte skulle komma att påverka människors hälsa i 

någon väsentligen omfattning. (Byström 2011, s. 11). Projektet befinner sig ännu i planskedet, inga 

dokument finns publicerade efter 2011 i planprocessen (Stockholms stad u.å.).  

 

6. 4. 1. Varför valdes 2015 som prognosår? 

Med anledning av att Stadshagen och Kristineberg ligger relativt nära varandra på Kungsholmen och att 

båda har prognosår 2015, samt har delvis identiska kontaktpersoner har det inte valts att göra någon 

fördjupande separat studie kring denna fastighet. Vid flertalet kontakttillfällen med berörda aktörer har 

frågor ställts gällande båda byggnationerna. Ingen närmare förklaring till varför 2015 valdes har lyckats 

åstadkommas för varken Kristineberg eller Stadshagen.  

 

6. 4. 2.  Sammanfattning 

Följande punkter tolkas som betydande gällande hållbar utveckling eller anses viktiga för att skapa en 

helhetsbild av projektet. 

 

 Det bedöms inte finnas betydande miljöpåverkan 

 Luftutvärdering har utförts gällande partiklar 

 30 meter från bostadsdelen till Essingeleden 

 Beräkning av PM10: 27-39 μg/m³ luft  

 Beräkning av NO₂ har inte utförts 

 Prognosår 2015 för PM10 

 Normen för PM10 klaras vid bostadsdelen  
 

 Bostäder ska byggas i en gammal industribyggnad  
 

 Projektet startade 2010 
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 Projektet innebär 105 lägenheter och 19 radhus 
 

 Projektet har befunnit sig i planskedet sedan 2011 

 

6. 5. Västberga – Timotejen 19 och 28 (diarienummer 2013-08755) 

Mellan Tellusborgsvägen och E4/E20 startade ett ärende gällande bostadsbyggnation under våren 2013. 

Den nuvarande planen omfattar 1050 bostäder, men det är dock ej bestämt om och i så fall i vilken mån 

bostäderna kommer att bestå av, hyres- eller bostadsrätter (Hafvenstein-Säteri 2014, s. 2) Bostäderna 

kommer att byggas i LM Ericssons gamla kontorslokaler, samt är en viss del planerad att vara 

nybebyggelse (Palo 2013, s. 7). Enligt planförslaget kommer ungefär ett tiotal nya byggnader uppföras. 

Utformningen och nivåskillnaderna på husen kommer variera för att bostadsgårdarna ska få tillgång på 

dagsljus. (Hafvenstein-Säteri 2014, s 14). Stadsbyggnadskontoret tydliggör i första tjänsteutlåtandet att 

planen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därmed inte 

behöver genomföras (ibid., s. 8). Dock menar de att vissa utredningar behöver utföras, såsom 

undersökningar av luftföroreningar, buller och risker med anledning av E4:ans nära läge (Palo 2013, s. 

10). I det första tjänstutlåtandet framgår det att PM10 och NO₂ överstiger normvärdet vid E4:an, det står 

också att de uppmätta halterna sjunker snabbt under gränsvärdet, men att en luftutvärdering behöver 

utföras för att avgöra nybyggnationens påverkan på den framtida luftkvaliteten (ibid., s. 8). I 

planbeskrivningen framgår också vissa säkerhetskrav som måste uppfyllas under byggnadsprocessen 

med anledning av att vissa bostadshus ligger närmare än 35 meter från E4/E20 (Hafvenstein-Säteri 

2014, s. 29).  

   

Östra Sveriges luftvårdsförbund har utfört en miljöutredning under hösten 2014. Den operatör som 

ansvarat för undersökningen är SLB-analys. (Silvergren 2014, s. 2) Efter genomförd undersökning 

kunde det konstateras att boende i södra delen kommer att utsättas för partikelhalter som ligger över 

gränsvärdet år 2030. Nivån av PM10 är 2030 beräknad att ligga på 50-57 μg/m³ i de mest förorenade 

områdena medan halterna vid husen i norra delen kommer klara normvärdet med anledning av den 

högre belägna markytan. De högsta beräknade NO₂ värdena i södra delen tros hamna på 36-42 μg/m³ 

vilket är under gränsvärdet. Stadsbyggnadskontoret menar att halterna NO₂ kommer att klaras 2030 med 

anledning av att det kommer bli skärpta avgaskrav och därmed minskade utsläpp. Ett förslag som 

framhävs i planbeskrivningen för att skydda boenden mot föroreningar är att göra fasaden mot E4/E20 

sluten, vilket innebär att det inte ska gå att öppna fönster i den riktningen. Vikten av att inte placera 

tilluftsintag mot den sidan, Mikrofonvägen eller Tellusborgsvägen poängteras också, tilluften bör istället 
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tas från taknivå eller från den fjärde sidan av byggnaden. (Hafvenstein-Säteri 2014, s.30) I jämförelse 

med ett nollalternativ utgör den nya byggnationen mer luftföroreningar på vissa platser medan de 

bakomliggande områdena kommer att skyddas. Luftföroreningarna kommer således påverka människor 

i olika grader beroende på vart och i vilken omfattning de vistas utomhus. (Silvergren 2014, s. 5) Precis 

intill E4/E20 finns i dag en anlagd cykelbana som fungerar som ett regionalt pendelstråk för cyklister in 

till centrala Stockholm, vilket kan antas utsätta cyklisterna för mycket höga föroreningsnivåer. Eftersom 

det inte finns någon nedre gräns för när hälsoskadliga effekter beräknas kunna uppstå som följd av 

föroreningar är de viktigt att nivåerna är så låga som möjligt i områden där människor bor och vistas, 

skriver stadsbyggnadskontoret i luftmiljöutredningen (ibid., s. 15).  

 

I nuläget består inte området av några väsentliga naturvärden då markområdet till stor del utgörs av 

hårdbelagd yta (Hafvenstein-Säteri 2014. s. 7). I de nya planerna kommer en viss del nya parkytor att 

anläggas mellan bostadshusen, men de är framförallt avsedda att användas av förskolorna. (ibid., s. 17). 

Enligt planbeskrivningen ska 0,4 hektar offentlig mark skapas. Det kommer även att arbetas med 

grönytefaktorn för att gynna biologisk mångfald, klimatanpassning samt för att det ska vara tilltalande 

att vistas där för boende i området. Byggherrarna kommer att kunna välja i vilken mån de vill att 

grönytefaktorn ska bli tillämpad i området genom olika åtgärdsmöjligheter. (ibid., s. 18)  

 

När beräkningarna för år 2030 utförts har de utgått från att andelen som kör med dubbdäck kommer 

motsvara andelen som använde dubbdäck 2013, vilket var 50-60 procent (Silvergren 2014, s. 5). Det 

finns också ett politiskt beslut som är medräknat i dessa kalkyler som innefattar förkortad 

dubbdäcksperiod och minskade antal dubbar per däck, vilket uppskattas leda till 15 procent mindre 

PM10-halter fram till 2020. I luftmiljöutredningen omnämns också att under torra väderförhållanden så 

beräknas dubbdäcksanvändningen ansvara för 80-90 procent av den totala PM10-nivån. Vissa 

osäkerheter med att prognostisera framtidsutvecklingen berörs. De menar att det är svårt att beräkna hur 

teknikutvecklingen kommer att fortlöpa, hur däck, motorer och bränslen kommer att vara vid det 

scenariot som framspås. I utredningen gällande luftmiljö berörs också en anledning till de senaste årens 

höga nivåer av NO₂, vilket åsyftas att delvis bero den ökade mängden dieseldrivna fordon i Stockholm 

som förorsakar mer utsläpp av NO₂, än bensindrivna fordon. Anledningen till förändringen bland fordon 

anses vara miljöbilspremien som införts för att minska växthusutsläppen. (ibid., s. 9-10) 
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6. 5. 1. Varför valdes 2030 som prognosår? 

En tjänsteman hos SLB-analys, miljöförvaltning förklarar att prognosåret bestäms utifrån ett år då 

byggnation är planerad att vara färdigställd och i full gång. Vid fallet i Västberga så ingår projektet i 

Söderortsvisionen – Vision Söderort 2030, vilket i detta fall är en trolig anledning till varför år 2030 

valts ut. (IP10, 2015) 

 

6. 5. 2.  Sammanfattning 

Följande punkter tolkas som betydande gällande hållbar utveckling eller anses viktiga för att skapa en 

helhetsbild av projektet. 

 

 Det bedöms inte finnas betydande miljöpåverkan 

 Luftutvärdering har utförts  

 Mindre än 35 meter mellan bostad och Essingeleden 

 Beräkning av PM10: 50-57 μg/m³ luft  

 Beräkning av NO₂ 36-42 μg/m³ luft 

 Prognosår 2030 

 Normen klaras inte för PM10, men klaras för NO₂ 
 

 Bostäder ska delvis byggas i en gammal kontorsbyggnad 
men ett tiotal nya byggnader ska uppföras 
 

 Projektet startade 2013 
 

 Projektet innebär 1050 nya bostäder 
 

 Projektet befinner sig i planskedet  

 

6. 7. Övrig relevant information gällande andra bostadsprojekt 

Vid kontakt med en av tjänstemännen på exploateringskontoret framgick det att vid ett tidigare 

bostadsprojekt nära intill Essingeleden har hänsyn till framtida planerad bebyggelse inte behövs tagits 

med i beräkningarna av luftkvalitet hos närliggande bostadsprojekt.  Detta trots vetskap om att den 

närliggande byggnaden var planerad att bli högre, vilket ofta utgör försämrad cirkulation av 

luftföroreningar. Det väsentliga vid planeringen av denna byggnation som hänvisades till var nivån på 

luftkvalitet vid inflyttningsdatum. Vid samma kontakttillfälle framgår det av tjänstemannen som varit 
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involverad i flertalet andra bostadsprojekt på Kungsholmen, att prognosår vanligtvis valts utifrån 

planerat inflyttningsår och inte från det året då trafiken är beräknad att vara som störst. (IP2, 2014) 
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7. Essingeleden: då, nu och framtid 

7. 1. Essingeleden i dag och framtida utvecklingsscenarier 

Det finns flera scenarier på trafikmängdens framtida utveckling på Essingeleden, sträckan längsmed 

E4/E20 mellan Västberga och Solna. I alla beskrivningar och beräkningar som hittats i denna studie 

räknas det med att Förbifart Stockholm kommer att byggas. Enligt MKB (Stadsbyggnadskontoret 2014) 

för Lilla Essingen står det att den beräknade mängden trafik på Essingeleden kommer att uppgå till 

160 000 fordon vid år 2023, som beräknas bli det mest trafikerade året.  Trafik Stockholm (u.å.) 

uppdaterade sin hemsida under denna studies gång till att Essingeleden trafikerades i dag av totalt 

170 000 fordon per dygn, vilket var en ökning med 10 000 från den tidigare informationen. Det innebär 

att mängden trafik på Essingeleden högst troligt kommer vara mer än beräknad 2023, eftersom trafiken 

antas öka fram till dess. Enligt planbeskrivningen på Lilla Essingen kommer avlastningen via Förbifart 

Stockholm innebära minskad fordonsmängd till 117 000 fordon till år 2030. (Conciauro 2014 s. 16) I en 

luftutredning som har gjorts i samband med planeringen av bostadsprojektet i Västberga refereras 

trafikprognoserna till bolaget Trafikutredningsbyrån. Prognoserna i detta projekt är beräknade på år 

2030 och trafikmängden beräknas då uppgå till 127 000 fordon i årsmedeldygnstrafik (ÅDT). 

(Silvergren 2014, s. 6) Dessa siffror skiljer sig med 10 000 fordon per ÅMD, vilket kan grunda sig i 

många skilja anledningar. En viktig poängtering är att den ena beräkningen är baserade på området vid 

Västberga, medan den andra refererar till Essingeleden som helhet. Ytterligare en punkt som kan vara 

viktig i analysering kring skillnaden är att beräkningarna gällande Västberga är kalkylerad på att 

Essingeleden kommer att ha en trängselavgift på tjugo kronor, medan information om trängselavgifter 

saknas i det andra fallet. Enligt Trafikverkets hemsida finns ytterligare en beräkning på att trafikledens 

utveckling, enligt dem innebär det en trafikmängd på 135 000 fordon per dygn när Förbifart Stockholm 

varit öppen i tio år vilket innebär år 2033. (Trafikverket, u.å.) 

 

7. 2. Fordonsstatistik vid de granskade bostadsprojekten 

Via kontakt med en tjänsteman som arbetar som systemförvaltare på Trafikverket har statistik av ÅDT 

erhållits för flertalet trafikplatser längsmed Essingeleden, från Västberga i söder till Stadshagen i norr 

(IP9, 2014). Vid vissa mätstationer finns ännu inte färdigställd statistik för 2013, utan all statistik som 

redovisas här är istället från 2011. Kartor över mätstationernas lokalisering samt de uppmätta 

fordonsantalen finns redovisade i bilaga 1.  
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Vid Västberga, strax söder om där E4/E20 splittras av mot Södra länken och Södertäljevägen mot 

Liljeholmen och Årsta har det uppmätts att 91 550 fordon är snittet per dygn. Ytterligare två mätpunkter 

i andra filer finns på Essingeleden efter vägens uppdelning, och där är ÅDT 59 500 fordon. Den 

sammanlagda mängden trafik på de olika delarna av vägen vid Västberga blir därmed 151 050 fordon. 

ÅDT strax före den planerade bostadsbyggnationen i Gröndal uppmättes till 129 330 fordon. Vid 

motsvarande mätning på Lilla Essingen var ÅDT 128 040 fordon. För att ge en så bra bild som möjligt 

av mängden trafik vid Kristineberg och det granskade bostadsprojektet valdes mätpunkter ut innan 

vägkorsningen, då många fordon avviker från Essingeleden till Drottningholmsvägen. Med anledning av 

att Drottningholmsvägen passerar nära intill Krillans Krog uppfattas denna statistik som mer korrekt 

utifrån mängd fordon som påverkar luftmassorna vid projektet. ÅDT strax före vägkorsningen vid 

Kristineberg var 134 960 fordon. På Essingeleden precis utanför Stadshagen uppgår mätningarna till 

96 440 i ÅDT. (IP9, 2014) Kartor över mätstationerna och de uppmätta fordonsantalen finns i bilaga 1. 
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9. Analys  

Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet hållbar utveckling bedöms den mest väsentliga handlingen 

vid ett planerat bostadsbygge vara den bedömningen som kommunen gör i processens tidiga skeende då 

de avgör om byggnationen kan leda till betydande miljöpåverkan eller ej. När det viktiga beslutet fattas 

är det många aspekter som bör tas hänsyn till. De mest betydande har ansetts vara de punkter som togs 

upp i checklistan. För att förenkla analyseringen har resultaten från de granskade projekten 

sammanställts i följande tabell:   

 

9. 1. Sammanställning av bostadsprojekten 
  Lilla 

Essingen 

Kristineberg Gröndal Stadshagen Västberga 

Har MKB utförts? Ja Nej Nej Nej Nej 

Har fördjupad 

luftutvärdering utförts? 

Ja Ja Nej Ja – PM10 

Nej – NO₂  

Ja 

Närmaste distans från bostad 

till trafikled avsedd för 

farligt gods? 

48 m 25 m <50 m Ca 30 m <35 m  

Beräknad nivå av PM10 vid 

bostadsfasaden? (ÅMD)  

21-34 

μg/m³ 

45-47 μg/m³ <50 

μg/m³ 

Oklart 50-57 

μg/m³ 

År för beräkningarna av 

PM10? Klaras normen det 

året intill bostaden? 

2023 

Ja 

 2015 

Ja 

Oklart 

Ja 

2015  

Oklart 

2030 

Nej 

Beräknad nivå av NO₂ vid 

bostadsfasaden? (ÅMD) 

28-38 

μg/m³ 

36-48 μg/m³ <60 

μg/m³ 

Beräkning 

ej utförd 

36-42 

μg/m³ 

År för beräkningarna av 

NO₂? Klaras normen det 

året intill bostaden? 

2023 

Ja 

2015 

Ja 

Oklart  

Ja 

Beräkning 

ej utförd 

2030 

Ja 

Omnämns det när trafiken 

beräknas vara som störst? 

Ja Nej Nej Nej  Ja 

Fordonsstatistik, ÅDT 2011 128 040 134 960 129 330 96 440 151 050 

Minskar grönytor och antal 

träd p.g.a. projektet? 

Ja Nej Ja Nej Nej 
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Kommer projekten utföras i 

befintliga byggnader? 

Nej Nej Nej Ja  Ja 

Startår för projektet 2005 2007 2008 2010 2013 

Antal nya bostäder 600 165-170 240 124 1050 

Har laga kraft vunnits? Nej Nej Ja Nej Nej 

Tabell 2. Sammanställning av fallstudiens fem bostadsprojekt. 

 

Vid det tidigaste påbörjade bostadsprojektet som valts ut i denna fallstudie gjordes en prognos för året 

2023 för att beräkna hur stora risker de boende maximalt kommer utsättas för. Valet av år kan tolkas 

som hänsynsfullt och tydligt, då det reflekterar de värsta scenarierna individerna kommer att uppleva 

under boendetiden i byggnaden. Efter 2023 är trafikmängderna beräknade att minska på Essingeleden då 

Förbifart Stockholm antas ersätta stora mängder trafik. Vid de två lokaliserade bostadsprojekten på 

Kungsholmen valdes istället 2015 som prognosår för de beräknade halterna av luftföroreningar. 

Föroreningsnivåerna avspeglade på Kungsholmen hur mycket luftföroreningar de boende skulle komma 

exponeras för när bostaden beräknades stå klar för inflyttning. Någon information om hur mycket 

föroreningar de boende kommer utsattas för under tiden de bor där kan uppfattas som irrelevant i dessa 

fall. Det framgick inte några längre framtidsprognoser i planbeskrivningarna, och varken kommunen 

eller länsstyrelsen valde att ta upp eller ifrågasätta detta. Med anledning av att invånarnas hälsa enligt 

teorin påverkas negativt av luftföroreningar och att hälsoaspekterna är något som faller som en kostnad 

över kommunen, kan det uppfattas som en viktig planeringsåtgärd att se över den framtida utvecklingen. 

Genom att kräva prognoser för de värst beräknade förorenade åren skulle kommunen kunna uppskatta 

hur mycket sjukvård det kan komma att behövas från de boende i dessa områden. Kommunen skulle 

därmed kunna kalkylera om hälsopåverkningar och kostnader upplevs rimliga eller om det istället kan 

vara värt att lämna markyta obebyggd eller låta någon annan form av byggnad ta plats. En byggnad 

avsedd för syften där människor vistas kortare tid i, än en bostad skulle kunna minska hälsoriskerna 

generellt bland invånarna i Stockholm. Att lämna ytan nära Essingeleden obebyggd skulle kunna vara en 

kostnadseffektiv lösning, med anledning av att växtlighet renar luftmassorna från föroreningar.  

 

Om växtlighet kan rena luften kan det tolkas som bekymmersamt att befintliga träd avverkas när nya 

bostäder ska uppföras. I planerna för Lilla Essingen förklarades det att 65 av 134 träd skulle avverkas 

vilket enligt teorin försämrar luftkvaliteten. Dock kan det vara så att de ökade öppna parkytorna leder 

till fördelar då luftmassorna kan få ökat cirkulationsflöde. Intressant är också att teorierna tyder på att 

träd har en förmåga att rena mycket mer luft i förhållande till parkmark sett till den areal som upptas. I 

MKB för projektet på Lilla Essingen tas inte förändringen av grönytor upp i förhållande till luftkvalitet 
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utan endast i den mån att det kan komma att leda till konsekvenser för ekosystem. Inte heller vid 

bostadsbyggnationen i Gröndal framgick det att trädavverkningen skulle kunna leda till försämrade 

luftkvaliteter. Trädavverkningens följder som togs upp vid projektet i Gröndal var endast estetiska 

värden för människor samt naturvärden kopplat till biologi och ekologi. Vid kontakt med en tjänstman 

på SLB-analys framgick det att inte heller de tog någon hänsyn till om träd eller andra grönytor skulle 

avverkas när de utförde prognoser av framtida föroreningsnivåer. De poängterade däremot att de tog 

hänsyn till om det fanns planer på att förändra bebyggelsen så att mer eller mindre öppna ytor skulle 

finnas framöver, och på så sätt förändra cirkulationen av luftmassor. Enligt teorin om grönskans 

inverkan kan det upplevas viktigt att även ta hänsyn till i vilken mån partiklar kan bindas till växtlighet 

och marken, då det precis som ökat eller minskat cirkulationsflöde troligen påverkar andelen 

föroreningarna som finns i luftmassorna.  

 

I beskrivningarna gällande Gröndal uppmärksammades luftaspekterna knapphändigt. Att luftkvaliteterna 

inte fanns med i första tjänsteutlåtandet när miljöförvaltningen tog upp de miljöaspekter som de ansåg 

viktigast, kan tyckas märkligt då delar av byggnationen ligger inom 50 meter från Essingeleden. De tog 

visserligen upp Essingeledens närvaro men endast i den mån att det ansågs vara risk för buller och 

eventuella olyckor av fordon. Efter att remissinstanser begärligt ytterligare komplettering gällande 

miljö, natur och riskfrågor tillkom synnerligen knapphänt information om luftkvaliteter. Det kan tyckas 

underligt att den vaga redogörelsen om föroreningsnivåerna accepterades av inblandade aktörer utan 

krav på mer detaljer, såsom hur långt fram i tiden prognoserna var beräknade eller vilka halter som 

faktiskt beräknades. Det kan också tyckas kostigt att stadsbyggnadskontoret inte valdes att ta upp 

föroreningsaspekten mer, eftersom handboken Hjälpredan (Stockholms stad 2014) som ligger som 

grund för deras bedömning om det finns betydande miljöpåverkan tydliggjorde att det utgjordes risk för 

överstigande PM10-halter när fordonstrafiken är så pass hög som den faktiskt är. De publicerade 

dokumenten gör det svårt att skapa någon djupare förståelse för vilka risker de boende kommer 

exponeras för. I en jämförelse av fallstudiens projekt kan det konstateras att luftföroreningar 

omnämndes minst i planerna vid Gröndal samt att det är enda projektet som hittills uppnått laga kraft.  

 

Byggnationen på Lilla Essingen är den enda av undersökta projekt som bedömts kunna leda till 

betydande miljöpåverkan. Anledningen till det är inte att föroreningshalterna är högre på detta ställe än 

de andra, utan snarare har Lilla Essingen de lägst dokumenterade nivåerna av NO₂ och PM10. 

Anledningen till att bostadsprojektet ansågs ha betydande miljöpåverkan grundar sig i fler aspekter vilka 

enligt stadsbyggnadskontoret främst var buller, luftkvalitet och risker kopplat till Essingeledens nära 

lokalisering, men även strandskyddet och risk för spridning av markföroreningar ansågs som betydande 
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miljökonsekvenser. Genom att studera de uppmätta halterna av PM10 och NO₂, som dock utgör värden 

för olika år vid de skilda projekten, kan de konstateras att Primusområdet på Lilla Essingen inte har 

särskilt höga föroreningsnivåer och de ligger långt under normvärdet. När statistiken från Trafikverket 

studeras kan det konstateras att trafikmängden som går över Lilla Essingen är den näst lägsta mängden 

fordon. Ytterligare en punkt som tyder på att föroreningarna vid Primusområdet inte utgör större risker 

för människors hälsa än vid övriga redovisade projekt är att det närmaste bostadshuset ligger 48 meter 

från Essingeleden, vilket till skillnad från resterande fall är relativt långt avstånd. Det framgick i 

redovisningen av Primusområdet att föroreningshalterna riskerade att överskrida normvärdet vid 

ogynnsamma väderförhållanden och eventuellt mellan husfasaderna, dock är det inget som sticker ut 

och gör detta projekt mer speciellt än övriga, då synpunkter på väder och cirkulation av luftmassor även 

tagits upp som problem i andra projekt. Gällande byggnationen vid Stadshagen kommer bostäder 

lokaliseras i de byggnader som är placerade längst ifrån Essingeleden vilket gör att första huset fungerar 

som en skyddande barriär mot luftföroreningarna och de höga halterna som överstiger MKN invid 

vägen och den närmaste fasaden. Otydligheten gällande MKN vid bostadsdelen och prognoserna som 

endast sträcker sig till 2015 kan kritiseras, då de boende i huset eventuellt kan komma att uppleva 

hälsorisker.  

 

I luftmiljöutredningen för byggnationen i Västberga förklarar SLB-analys att det är svårt att beräkna hur 

teknikutvecklingen kommer att fortlöpa, hur däck, motorer och bränslen kommer att vara vid år 2030 

som är det beräknade scenariot. Eftersom de menar att det är svårt att förutspå utvecklingen när den 

ligger så många år framåt i tiden, kan det tyckas att det vore mer trovärdigt om luftmiljöutredningen 

gjorts för ett tidigare år. De kunde exempelvis valt år 2023 som användes som prognosår vid 

byggnationsplaneringen på Lilla Essingen, som där valdes med anledning av att trafikmängden 

beräknades som störst vid det året. Något som gör att Västberga sticker ut bland undersökta projekt är 

att halterna av PM10 faktiskt är beräknade att överstiga normvärdet intill de södra fasaderna vid 

prognosåret. Intressant är också att trafiken är som störst vid denna sträcka på Essingeleden. Det kan 

funderas över vilka nivåer som beräkningarna skulle hamnat på om de hade gjorts för 2023, och om det 

även kan vara risk att NO₂ överstigs det året, då trafiken är beräknad att vara som kraftigast. Det kan 

också funderas över vilka nivåer som hade prognostiserats om 2023 valts ut vid Kristineberg, som trots 

det tidigare prognosåret 2015 hade höga föroreningshalter som nästan låg i nivå med Västbergas 

prognoser för 2030. Funderingar över hur kommunen tänkt gällande människors påverkan av 

luftföroreningar uppstår lätt när en jämförelse av studerade projekt utförs. Kommunen beslutade att det 

inte finns någon betydande miljöpåverkan av byggnationen i Västberga, men att det fanns det på Lilla 

Essingen. Detta beslutades trots att faktorerna i Västberga visade på mer trafik på en trafikled som ligger 
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närmare bostäder, och har högre halter luftföroreningar intill fasaden, baserat på ett år som är beräknat 

att ha mindre mängd fordonstrafik och därmed mindre utsläpp, än på Lilla Essingen. Genom att utgå 

från resultatet kan det tyckas uppseendeväckande att det inte behövdes någon MKB vid Västberga, 

medan det ansågs behövas en vid Lilla Essingen.  

 

Luftföroreningarna kan uppfattas som något som beaktas på olika sätt av skilda aktörer, men även på 

olika sätt på samma arbetsplats. Att både SLB-analys och stadsbyggnadskontoret meddelar att det inte 

finns någon information eller något som tyder på att en luftutredning gjort för projektet i Gröndal kan 

tyckas mycket märkligt. I dokumenten gällande Gröndal sägs det att MKN inte överskrids, men ingen 

källa på det har hittats, inget prognosår eller beräknade föroreningshalter omnämns. Det kan tyckas 

lustigt att det inte har uppmärksammats i fallet, då projektet lyckats gå igenom hela processen och 

vunnit laga kraft. Händelsen är också emotsägelsefull gällande yttrandet från IP1 (2014) på Trafikverket 

som förklarade att en fördjupad luftutredning ska ligga som grund för hur och var byggnader etableras. 

Eftersom länsstyrelsen har tillsynsansvar för kommunen kan det funderas över om de efterfrågat 

närmare information gällande de beräknade halterna i deras överklaganden, men eftersom dessa 

överklaganden inte granskats i denna fallstudie går det inte att avgöra huruvida länsstyrelsen agerat vid 

den bristande informationen om luftkvaliteten.  

 

Vid samtliga bostadsprojekt har rekommendationen från länsstyrelsen gällande aspekten att bostäder 

inte bör byggas närmare än 150 meter från transportled för farligt gods överskridits. Projektet på Lilla 

Essingen som påbörjades 2005, vilket var ett år innan länsstyrelsen uppdaterade rekommendationen från 

100 till 150 meter, planerade med andra ord inte heller för den anbefallda distansen då de närmaste 

bostäder planerades att ligga 48 meter från trafikleden. Länsstyrelsen anser att en riskbedömning skall 

utföras när den föreslagna distansen inte uppnås, vilket inte framgår om det skett vid alla undersökta 

fall. I länsstyrelsens rekommendation framgår även att bostaden inte bör vara är placerad närmare än 75 

meter från transportleden, vilket är ett avstånd som samtliga bostäder befinner sig inom. Men 

länsstyrelsen godkänner byggnationer inom 75 meter om speciella utformningskrav upprättats. Det bör 

även poängteras att vissa bostäder är planerade att byggas i befintliga byggnader och då kan inte 

distansen förändras utan säkerheten får kompletteras på andra sätt. De byggnader som ska nyetableras 

och haft möjlighet att påverka avstånd är projekten i Gröndal, på Lilla Essingen och i Kristineberg, 

vilket gör att dessa kan upplevas mer intressanta. Kommunen och länsstyrelsen har i dessa fall haft 

möjlighet att utvärdera om lokaliseringen är lämplig för bostadsbyggnation samt påverka distansen till 

Essingeleden, eller Drottningholmsvägen som i fallet vid Kristineberg. De har även vid avgörandet av 

utformning haft möjlighet att besluta hur mycket grönyta och träd som skulle få vara kvar respektive 
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avverkas. De har därmed haft fler möjligheter att påverka luftkvaliteterna och hur mycket människor 

kommer exponeras för luftföroreningar i sin bostad och sitt närområde.  

 

Med anledning av att föroreningar skapar negativa hälsoeffekter, befinner sig kommunen i en svår 

situation då de både har ett ansvar att främja bostadsbyggande samtidigt som de ska skydda människors 

hälsa. Vilka uppgifter de prioriterat mest kan uppfattas som olika vid de granskade fallen. Projektet på 

Lilla Essingen pågår fortfarande och deras beslut var att granska miljökonsekvenserna ytterligare. 

Genom att kommunen valde att inte klassa något av de övriga projekten som betydande för 

miljöpåverkan kan det därmed anses som att miljökonsekvenserna vid de övriga projekten anses 

acceptabla eller försumbara i förhållande till svensk lag. 
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10. Diskussion 

 

Precis intill bostadsprojektet i Västberga går E4/E20 där nivåerna av föroreningar överstiger MKN. För 

att skydda människors hälsa framgår det i planen att eventuellt gör den delen av husfasaden som vetter 

mot trafikleden sluten, att det därmed inte ska gå att öppna något fönster. Det kan funderas över om det 

är rätt att låta människor ska bo på platser där luften är så hälsoskadlig att fönster på ena sidan av huset 

inte ska gå att öppna av hälsoskäl. Liknande situation infinner sig vid Stadshagen, där det finns förslag 

på att ventilationen ska gå att stänga igen om den vetter mot trafikleden, vilket kunde bli fallet i vissa 

bostäder. Det innebär att ansvaret hamnar helt hos individen själv. Om inte de boende stänger igen 

ventilationen när höga koncentrationer av luftföroreningar förekommer utanför fasaden så kommer 

dessa förorenade luftmassor tränga in i bostaden. Det kan vara svårt för de boende att veta när 

luftkvaliteten är så pass dålig att de borde stänga ventilation och när det är okej att öppna igen. Vid 

dessa situationer när det diskuteras huruvida de boende ska kunna öppna ett fönster eller när de boende 

själva måste se till att ventilationen stängs under vissa tider på dygnet och året, kan det funderas över 

om det är ett bra beslut att bygga bostäder i dessa områden överhuvudtaget.  

 

Gällande bostadsbyggnationerna i Kristineberg och Stadshagen kan det reflekteras över om det ger en 

rättfärdig bild av vilka risker de boende kommer exponeras för när prognoserna endast sträcker sig till 

planerat inflyttningsdatum. Det är troligt att byggnaden är ämnad att användas som bostad även under 

2023 när trafiken är beräknad vara som störst. Det kan även reflekteras över huruvida nya prognoser bör 

utföras om inflyttningsdatum blir framflyttat. I ÖP framgick det att det förekommit att en regeringsdom 

bedömt det som rätt att låta vissa personer bo där det finns kraftiga mängder föroreningar, med 

anledning av att de endast är ett visst antal personer som kommer utsättas. I denna fallstudie ses dock 

inget samband mellan bedömningarna av luftkvalitet och antalet bostäder de nya planerna medför. 

Bedömning som framgick i ÖP kan tyckas orättvis då inga människor borde utsättas för större hälsofaror 

än andra. Funderingar uppkommer lätt kring om föroreningshalterna framgår vid försäljning eller 

inflyttning i bostaden, med tanke på att vissa människor är mer känsliga än andra, och påverkas i högre 

grader. Alla astmatiker och pollenallergiker tänker möjligtvis inte alltid på vart de bosätter sig och vilka 

hälsorisker det innebär. Med tanke på att Stockholm lider stor brist på bostäder är det inte alltid så lätt 

att välja vart en vill bo. Det kan antas att människor ofta får acceptera den hyresbostad som finns 

tillgänglig för dem. När det handlar om att köpa bostadsrätter kan pris antas vara en avgörande faktor i 

bostadsvalet, vilket kan innebära att bostadsval blir en klassfråga. Därför kan det tyckas vara 

kommunens ansvar att se till att inga bostäder är placerade i områden där MKN inte klaras. Dessa 
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områden som har för höga nivåer av luftföroreningar att inte MKN uppnås kanske är bättre lämpade för 

något annat syfte än bostäder, eventuellt kan dessa platser vara bäst lämpade för grönytor.  

 

Genom att omvandlad exempelvis gammal industrimark till grönområden eller att bevara befintliga 

grönytor kan det leda till bättre luftkvaliteter i stadsmiljöer. Med tanke på att Stockholm väljer att 

fortsätta förtäta de centrala delarna och ta grönområden i anspråk kan det upplevas som att kommunen 

motarbetar det de eftersträvar på bekostnad av att bygga så centralt som möjligt. Om nya 

bostadsbyggnationer upprättas längre utanför stadskärnor skulle mer ytor kunna lämnas gröna i städer. 

Så länge bostäder utanför stadskärnor placeras nära spårbunden kollektivtrafik skulle det kunna bli 

enkelt att transportera sig spårbundet och därmed gynna renare stadsluft. Det kan uppfattas som en risk 

att fordonstrafiken expanderar när det byggs utåt istället för inåt i städer. Vilken form av infrastruktur 

som kommer att byggas ut och användas kan anses oerhört viktigt ur hälsoperspektiv då fordonstrafik är 

en stor källa till luftföroreningar. Teknikutveckling ska inte heller glömmas bort i planeringsprocesser 

då fordon förväntas bli bättre ur miljösynpunkt, samtidigt som en förändring av fordonsflottan kan ta tid.  

 

Att årsmedelvärden (ÅMV) för PM10 och NO₂ legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren tyder 

på knappt märkbara förändringar av luftkvaliteterna i Stockholm. För ge ett större perspektiv över de 

utmaningar Stockholm står inför kan de normer och mål som Sverige ska uppnå sammanfattas utefter de 

mätningar som gjordes på Lilla Essingen under 2013. De visade på att de MKM som Sveriges riksdag 

har beslutat om inte uppnåddes i mätningarna varken när det gällde dygn- eller årsmedelvärden. När det 

gäller MKN som finns fastställda i Luftkvalitetsförordningen klarade PM10 och NO₂ ÅMV, men 

eftersom de övriga normvärdena gällande dygn och timmar översteg normvärdet kan det 

sammanfattningsvis konstateras att MKN för varken PM10 eller NO₂ uppnåddes i Stockholm. 

Kunskapen som Socialstyrelsen sammanfattade för 2013 var att hälsoeffekter uppkommer hos 

människor redan innan MKN för NO₂ överstigs, vilket gör det än viktigare för samhället att arbeta med 

att klara normvärden. Det kan även ses som angeläget att samhället strävar efter försiktighetsåtgärder 

genom att försöka hålla längre nivåer är de som rekommenderas och finns fastställda i juridiska 

dokument. Strävan efter försiktighetsmått ska enligt MB 2 kapitlet, 3 § förekomma för att hindra och 

förebygga eventuella skador och olägenheter för både miljön och människors hälsa.  

 

Trafikverket befinner sig också i en svår situation då deras uppdrag är att försöka nå upp till miljömålet 

Frisk luft och minska ohälsan bland invånare, vilket försvåras när de inte har tillåtelse att vara med i 

beslutande processer gällande samhällsplaneringen. Det kan tyckas att Trafikverket borde ha större makt 

och inflytande i planeringsprocesser då bostadsbyggnationer och infrastruktur är tätt sammanknutna och 
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påverkar människors hälsa i högsta grad. Påståendet från IP1 (2014) hos Trafikverket att en fördjupad 

luftutredning ska vara högst betydande vid bostadsbyggnationer kan tyckas mycket intressant då det inte 

hittats utredningar gällande luftkvalitet i alla undersökta projekt. En annan intressant tanke avseende att 

luftkvaliteter är undantagna i LKF på exempelvis vägar där människor normalt inte vistas utan befinner 

sig i fordon, är att när cykelbanor eller gångbanor finns intill vägarna så ska mätningarna klaras på dessa 

platser. Med tanke på att de beräknade MKN överskeds intill bostadsfasaden på projektet i Västberga, 

och att går ett cykelstråk precis mellan bygganden och E4/E20, kan det konstateras att normvärdet 

överskrids på gång- och cykelbanorna. Det kan med andra ord ses som ett misslyckande från 

Trafikverkets sida då de har som uppgift att skydda människors hälsa. I stadsplaneringsprocesser 

framöver skulle det av hälsoskäl kunna vara viktigt att ha detta i åtanke, så att gång- och cykelbanor 

planläggs längre ifrån tungt trafikerade leder. 

 

Något som inte tagits upp i detta arbete är tröskeleffekter som kan uppkomma i stadsmiljöerna när 

alltmer grönytor reduceras. En försiktighetsåtgärd kan vara att låta grönområden och växtlighet bevaras i 

så stora mängder som möjligt. Med tanke på att det tar många år innan ett träd når sin fulla potential att 

binda föroreningar, kan det vara av vikt att ha med det i planeringsprocesser. Om många träd avverkas, 

och luften försämras, går det inte att åtgärda luftkvaliteten med nyplantering i samma hastighet som 

förändringen först skedde. Det är möjligt att ekosystemtjänster behöver värderas på ett annat sätt än de 

görs i dag i Stockholm. Det kan genom denna studie uppfattas som att ekosystems fulla potential inte 

värdesätts korrekt i nuläget, då växtlighets bidragande effekt till bättre luftkvaliteter inte omnämns i 

något av de granskade planeringsdokumenten och inte heller ansågs av IP5 (2014) vara en viktig aspekt 

i framtida luftkvalitetsprognoser. Grönytorna belystes istället för andra ekosystemtjänster kopplat till 

biologisk mångfald och som estetiska värden för människor, vilket också är viktigt men inte framhäver 

dess fulla potential.  

 

Regeringen sätter monetära värden på hur mycket invånarnas sjukdomar och hälsoproblem kostar 

Stockholm, för att kunna avgöra hur mycket kostnader som uppstår av föroreningar. Men för att addera 

ytterligare en aspekt kan det inflikas om att dessa beräkningar endast baseras på fysiska 

sjukdomstillstånd. Genom ett vidare perspektiv kanske grönskans psykiska inverkan borde räknas in för 

att ge ett större och troligtvis mer korrekt värde. Det är dock en fråga som till synes kräver mer 

fördjupningar och uppmärksamhet innan det kan antas bli en del av kommuners beräkningar. I denna 

studie har det inte hittats några beräkningar för hur mycket grönytor är värderade till i Stockholm. Inte 

ens SLB-analys väljer att ta med förändringar av mängd grönyta i sina beräkningar när de uppskattar 

föroreningsnivåer inför framtiden. Steget upplevs på vissa sätt inte så långt mellan att värdera de 
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negativa kostnaderna av människors hälsa, till att värdera de positiva kostnaderna för grönskans 

existens. Men samtidigt känns det som att det är en lång process innan grönskans ekosystemtjänster 

sammanknyts med människors välmående och förekomsten av luftföroreningar.  

 

Med anledning av att den globala temperaturen stiger kan det tyckas att anledningarna till att bevara 

grönområden i tätbebyggda miljöer växer i takt med temperaturökningen, då konsekvenserna riskerar att 

bli allt mer påtagliga. Genom att bevara grönområden kan luftkvaliteter förbättras genom att 

föroreningar binds och tas upp av blad och barr. Men de övriga anledningarna såsom att grönskan 

fungerar som klimatreglerare, då temperatur och fuktighet hålls mer jämn, kan lätt kopplas till 

människors hälsa, och speciellt människor som bor i tätbebyggda miljöer. Eftersom det är större risk att 

drabbas av andningsbesvär i stadsmiljöer kan det anses extra viktigt att göra luften så behaglig som 

möjligt för dess invånare. När luften blir torrare och/eller varmare i städer ökar också mängden 

föroreningar som cirkulerar i luftmassorna vilket gör att dubbla problem skapas och belastar känsliga 

personer. Inget av det tre miljömålen som tagit upp i arbetet beräknas att kunna uppnås till år 2020 med 

dagens styrmedel och åtgärder. En av anledningarna till att God bebyggd miljö inte beräknas uppnås är 

de stora mängderna föroreningar från fordonstrafik, vilket också kan antas vara anledningarna till att 

såväl Giftfri miljö och Frisk luft inte heller är beräknade att klaras. Det finns med andra ord många 

utmaningar för samhällets aktörer, som eventuellt skulle gynnas av ökade samarbeten. 

  

Grönskan gör stor förändring på lokal skala men det ska inte heller glömmas bort att den har en global 

effekt. Grönytor och naturliga ekosystem påverkar klimatförändringarna i positiv riktning, även om 

städer kan tyckas små i jämförelse med mycket annat på jorden så har dessa värmeöar en viss påverkan. 

Framtidens städer behöver möjligtvis inte likna de former av kluster och hårdbelagda ytor som utgör 

många städer i dag. Utvecklad teknik och kollektivtrafik, samt andra former och höjder på byggnader 

skulle kunna möjliggöra för nya varianter av stadsutveckling. Framtidens Stockholm skulle kunna 

utgöras av mer grönska i centrala delar, i form av mer parkmiljöer och mer växtlighet på byggnader. 

Staden skulle kunna vara mer utbredd och innehålla mindre mängd fordon, förutsatt att spårbunden 

kollektivtrafik utvecklades och förbättrades så att de tidsmässiga distanserna inte blir länge bara för att 

de faktiska distanserna utökas.  

 

Med anledning av att föroreningsnivåerna kommer att minskar på Essingeleden efter 2023 då Förbifart 

Stockholm är planerad av var i gång och avlasta den befintliga leden, skapas en intressant tanke kring 

hur föroreningsnivåerna kommer att bli intill den nya trafikleden. Genom att bygga en ny väg för att 

avlasta en gammal, förflyttas föroreningarna till en annan geografisk plats. Föroreningsnivåerna 
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kommer inte att minska i Stockholm som helhet för att vissa fordon byter trafikled. Troligtvis kommer 

föroreningsnivåerna öka kraftigt från dagens nivåer i de områden där Förbifarten planeras gå i ytläge 

och vid tunnelmynningar. Enligt det första tjänsteutlåtandet gällande Förbifart Stockholm ska leden 

passera i ytläge bland annat vid bostadsområdena kring Hjulsta och mellan Akalla och Häggvik samt 

kommer tunnelns södra mynning vara i höjd med Skärholmen (Tedesjö 2008, s. 3). Detta kan leda 

tankarna in på miljörättvisa. Om det är så att bostäderna intill Essingeleden kommer att vara dyrare än 

de som ligger där Förbifarten passerar, kan exponeringen av luftföroreningar ses som en klassfråga. Det 

skulle vara intressant vid fortsatta studier att göra en granskning över hur luftkvaliteter beaktas i 

planeringsprocessen för Förbifart Stockholm eftersom bostäder i dessa områden redan är befintliga. 

 

Huruvida urvalet i denna fallstudie är representativt för hur kommunen och berörda aktörer väljer att 

beakta hälsorisker när de planerar nya bostadsprojekt i Stockholm kan diskuteras. Urvalet kan ses som 

mycket representativt för det aktuella läget i Essingeledens närhet. Dock kan urvalet intill Essingeleden 

uppfattas som smalt då dessa projekt representerar hur det ageras inom kommunen som helhet. 

Fallstudien hade kunnat påvisa ett bredare tidsperspektiv om befintliga bostäder också hade granskas. 

Alla undersökta bostadsprojekt påbörjades under de senaste tio åren, och det är möjligt att synen och 

ageranden gällande hälsorisker kopplat till luftföroreningar har förändrats över tid. Vid uppföljning av 

liknande studier skulle det vara intressant med ett djupare tidsspektrum och om bostadsprojekt i andra 

områden inom Stockholms stad inkluderades. Det skulle på så sätt stärka den externa validiteten med 

undersökningens syfte gällande beaktande av luftföroreningar vid val av nya bostadslokaliseringar i 

Stockholm.  
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11. Slutsats 

Det kan konstateras att beaktandet av hälsorisker uppkomna från luftföroreningar skiljer sig markant 

mellan de undersökta fallen. Uppmärksamheten gällande luftföroreningar är varierande både mellan 

bostadsprojekten och mellan inblandade aktörer. Endast i det tidigaste påbörjade fallet, på Lilla 

Essingen, har det ansetts att det finns betydande miljöpåverkan och att MKB behövs. Luftutredningar 

har gjorts i fler fall, men inte i alla. Gällande projektet i Gröndal, som kommit längst i processen och 

uppnått laga kraft, omnämndes luftkvaliteter endast i den mån att nivåerna understeg MKN. Detta trots 

att inga specifika nivåer eller prognosår finns dokumenterade i planprocessen. Intervjuer tyder också på 

att någon luftutredning aldrig utfört för projektet i Gröndal. De beräknade framtida föroreningshalterna 

är baserade på skilda årtal i de undersökta fallen, vilket kan vara en anledning till att bedömningarna 

skiljer sig åt mellan projekten. 
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Bilaga 1. 

De röda kryssen har placerats ut för att markerar de planerade bostadsprojekten. De första två bilderna 

representerar mätningarna vid Västberga. Tredje bild visar mätningarna vid Gröndal. Fjärde bilden visar 

Lilla Essingen. Femte och sjätte bilden visar hur nära varandra mätstationerna på södra Kungsholmen 

är, mätpunkterna på bild sex är de som är representerade i fallstudiens resultat. Sjunde bilden visar 

mätstationerna vid Stadshagen. 
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